
Muurbeugel voor platte tv - volledig beweegbaar - robuust staal

Productcode: FPWARTB2

Maximaliseer uw ruimte en maak een indrukwekkende schermconfiguratie. Deze volledig verstelbare 
tv-muurbeugel ondersteunt platte tv's van 32 tot 70 inch, met een maximumgewicht van 45 kg.

Monteer uw platte tv op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten en werknemers, en maak 
waardevolle ruimte vrij. De muurbeugel is ideaal voor een lobby, vergaderruimte of andere plaats. De 
tv-wandmontagesteun heeft ook een geïntegreerd kabelbeheer zodat kabels netjes buiten het zicht 
worden gehouden.

De tv-muurbeugel heeft twee armen die tot 517 mm vanaf de wand uitsteken voor een breed 
bewegingsbereik en kan in verschillende standen en hoeken worden ingesteld. De armen kunnen ook 
tegen de wand worden ingeklapt, waardoor u uw tv op minimale afstand (57 mm) van de wand kunt 
zetten.

U kunt uw tv ook +90 / -90 ° draaien en +5° / -8° kantelen, zodat de kijkhoek van uw tv op uw 
publiek kan worden aangepast. En met de kantelfunctie kunt u de tv zo verstellen dat u deze 
comfortabel op elke hoogte kunt bekijken. De geïntegreerde waterpas kan worden gebruikt om uw tv 
5° rechts- of linksom te draaien, zodat deze precies horizontaal staat.

De sterke stalen constructie, het design met twee armen en de bevestigingsmogelijkheid aan 
wandbalken (met een onderlinge afstand van 40 cm), bieden meer duurzaamheid en veiligheid. Hij 
ondersteunt uw platte tv veilig en beschermt zo uw investering.

De FPWARTB2 wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Bevestig uw platte tv aan de wand voor de optimale kijkhoek

• Ideaal voor lobby's, vergader- en ontmoetingsruimtes en klaslokalen

• Bied uw gasten actuele info en entertainment

Eigenschappen

• MUURBEUGEL VOOR GROTE 70" TVs:  Deze sterke TV-beugel ondersteunt VESA compatibele 
schermen incl. curved TV's tot 55" (35 kg) met een duurzaam, volledig beweegbaar stalen frame en 
afwerking met poedercoating

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Scharnierende en verstelbare TV muursteun kan +/-90° zwenken en 
+2/-15° kantelen; het LCD-scherm kan +/-5° worden versteld zonder extra gereedschap zodat het 
altijd waterpas staat

• UITKLAPBARE ARM: TV beugel kan worden uitgeklapt (5 tot 50 cm van de wand); Scherm heeft een 
zijwaarts bereik (van links naar rechts) van 88cm

• COMPATIBILITEIT: Universele tv-muurbeugel is geschikt voor LG, Samsung, Sony, Sharp (inclusief 
schroeven/onderlegringen) en VESA-gatpatronen 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

• NETJES EN ESTHETISCH: De compacte TV wandsteun met geïntegreerd kabelmanagement en 
optionele zwarte afdekplaten houdt kabels netjes georganiseerd; ideaal voor digital signage 
toepassingen

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Kabelbeheer Ja

Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Wandmonteerbaar



Minimum Profile from 
Wall

2.2 in [57 mm]

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Draagvermogen 99.2 lb [45 kg]

Minimale 
schermgrootte

32in

Maximale 
schermgrootte

70"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nee

Maximale 
armverlenging

20.4 in [517.5 mm]

Kantelen +5° / -8°

Zwenken / draaien +90° / -90°



Anti-theft Nee

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 25.3 in [64.3 cm]

Breedte product 20.4 in [51.7 cm]

Hoogte product 16.5 in [41.8 cm]

Gewicht product 14.9 lb [6.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 16.3 in [41.5 cm]

Package Width 24.5 in [62.2 cm]

Package Height 3.5 in [90 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

17.0 lb [7.7 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - wand steun

2 - verticale steunen

2 - horizontale steunen

1 - steeksleutel

4 - steunschroeven

4 - Moeren

2 - bevestigingsschroeven

4 - M5x14 mm schroeven



4 - M6x14 mm schroeven

4 - M6x30 mm schroeven

4 - M8x30 mm schroeven

4 - M8x50 mm schroeven

4 - kleine onderlegringen

4 - grote onderlegringen

8 - Kleine afstandsringen

8 - Grote afstandsringen

6 - schroeven

6 - betonschroeven

6 - steunonderlegringen

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


