
Tv-väggfäste för upp till 70-tums skärmar med VESA-fästen - Platt-tv-väggfäste med 
full rörlighet och låg profil (universalbruk) - Kraftig och justerbar ledad arm som kan 
lutas/vridas

Produkt ID: FPWARTB2

Maximera yta och skapa en imponerande skärm. Detta väggfäste stöder platt-TV-apparater från 32 till 
70 tum, med en vikt på upp till 45 kg.

Montera din platt-TV på en plats som är lämplig för besökare, kunder och medarbetare och frigör 
värdefull yta. Väggfästet är perfekt för lobbyn, styrelserummet eller andra miljöer. 
TV-väggmonteringen har även inbyggd kabelhantering för att hålla kablarna ur synhåll.

TV-väggfästet har två armar som kan förlängas upp till 517 mm från väggen för att möjliggöra olika 
rörelser och passa olika skärmpositioner och vinklar. Armarna kan även vikas ihop till väggen för en 
diskret profil så att skärmen kan placeras endast 57 mm från väggen.

Du kan vrida skärmen i +90/-90 grader och luta den i +5/-8 grader så att du kan vinkla din TV mot 
publiken. Med lutningsfunktionen kan du även justera TV-apparaten så att du kan visa den bekvämt 
från valfri höjd. En inbyggd nivåjustering ger även 5 graders vridning med- och moturs för att se till 
att skärmen är helt vågrät.

Den robusta stålkonstruktionen med sina dubbla armar och dubbla bultar för montering placerade 40 
cm isär, ger ökad hållbarhet och säkerhet. Den håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din 
investering.

FPWARTB2 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Väggmontera din platt-TV for optimal visning

• Perfekt för lobbyer, styrelserum, mötesplatser och klassrum

• Håll dina gäster välinformerade och underhållna

Funktioner

• STOR 70-TUMS TV-VÄGGMONTERING: Detta kraftiga tv-väggfäste stöder VESA-kompatibla skärmar 
inkl. böjda tv-apparater på upp till 70 tum (45 kg) med en hållbar stålram med rörelse i alla riktningar 
och en pulverlackerad yta

• BRETT RÖRELSEOMFÅNG: Ledat och justerbart TV-väggfäste som erbjuder +/- 90&deg vridning, 
+2/-15&deg lutning och +/- 5&deg LCD-skärmnivåjustering utan att använda ytterligare verktyg för 
att säkerställa att skärmen är i nivå

• UTDRAGBARA ARMAR: Armarna kan dras ut 57 mm till 517 mm från väggen. Med armarnas längd 
har mitten på tv-skärmen ett övergripande lateralt spann (vänster till höger) på 880 mm

• KOMPATIBILITET: Universellt TV-väggfäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, 
(skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

• PRYDLIGT UTSEENDE: Det justerbara väggmonteringsfästet för platt-tv med integrerad 
kabelhantering och svarta snäpplås håller kablar organiserade. Perfekt för digital skyltning som riktar 
sig till kunderna

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Ja

Kabelhantering Ja

Ledad Ja

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Väggmontering



Minimum Profile from 
Wall

2.2 in [57 mm]

VESA-hålmönster 200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestanda

Viktkapacitet 99.2 lb [45 kg]

Minsta displaystorlek 32in

Maximal skärmstorlek 70"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nej

Maximal 
armförlängning

20.4 in [517.5 mm]

Lutning +5° / -8°

Vridning/pivotering +90° / -90°

Anti-theft Nej

Utseende



Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 25.3 in [64.3 cm]

Produktbredd 20.4 in [51.7 cm]

Produkthöjd 16.5 in [41.8 cm]

Produktvikt 14.9 lb [6.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 16.3 in [41.5 cm]

Package Width 24.5 in [62.2 cm]

Package Height 3.5 in [90 mm]

Fraktvikt (förpackning) 17.0 lb [7.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggmontering

2 - vertikala fästen

2 - horisontella fästen

1 - skruvnyckel

4 - skruvar för fästen

4 - Muttrar

2 - monteringsskruvar

4 - M5x14 mm skruvar

4 - M6x14 mm skruvar

4 - M6x30 mm skruvar

4 - M8x30 mm skruvar

4 - M8x50 mm skruvar



4 - små brickor

4 - stora brickor

8 - små distanshållare

8 - stora distanshållare

6 - Skruvar

6 - betongskruvar

6 - brickor för fästen

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


