
TV Muurbeugel voor VESA Schermen tot 80" (50kg)  - Universele Full Motion TV Beugel 
-  Scharnierende Arm om Scherm te Kantelen/Zwenken

Productcode: FPWARTS1

Dankzij het moderne design, met een lange verlengarm met groot draaibereik, is deze zeer flexibele 
tv-muurbeugel voor grote schermen de perfecte keus voor veelzijdig kijkplezier. U kunt de draaiarm 
verlengen om uw schermstand aan te passen, waardoor u uw scherm gemakkelijk vanuit talloze 
hoeken in de ruimte kunt bekijken.

Deze verstelbare tv-muurbeugel is ideaal voor ontmoetingsplaatsen, lobby's, vergaderruimtes, 
klaslokalen of andere plaatsen. De monitor arm is een indrukwekkende en veilige manier om een 
platte tv te monteren of een digital signage scherm te plaatsen, en zo waardevolle ruimte vrij te 
maken.

Gemaakt van hoogwaardig staal ondersteunt de muurbeugel voor platte tv's veilig voor VESA-montage 
geschikte schermen, waaronder gebogen tv's, van 37" tot 80" met een maximumgewicht van 50 kg. 
(110 lb.)

Met een soepele en moeiteloze beweging kunt u de scharnierende arm tot 65 cm van de wand 
uitklappen zodat u uw scherm precies in de juiste stand kunt zetten. Draai de arm met gemak, tot 90° 
naar links of rechts, voor een comfortabele kijkhoek van uw tv.

U kunt de arm ook weer vlak tegen de wand inklappen. Dankzij het compacte design van de 
scharnierende tv-muurbeugel staat uw scherm op slechts 70 mm van de wand.

Draai uw scherm +/- 90° en kantel uw scherm -2° tot +15° voor de ideale kijkhoek en om glinstering 
te verminderen.

De kantelende tv-muurbeugel heeft ook een scherm stand aanpassing, waardoor u uw scherm tot 3° 
rechtsom of linksom kunt verstellen nadat u het scherm hebt geïnstalleerd, zodat dit gegarandeerd 
waterpas staat.



De universele draaibare tv-muurbeugel kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Door de laterale 
verschuiving na installatie kunnen de tv-muurbeugels voor platte schermen op de wand worden 
versteld en gecentreerd, zelfs buiten de wandsteunbalken. En dankzij de kabelgoot blijven de kabels 
netjes georganiseerd.

De FPWARTS1 heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Monteer uw platte tv veilig aan de wand voor aangenaam kijken in vergaderruimtes, lobby's, 
klaslokalen en ontmoetingsplaatsen

• Bied uw gasten actuele informatie in hotels, restaurants en op andere plaatsen

• Bespaar ruimte door uw tv in uw thuisbioscoop aan de wand te monteren

Eigenschappen

• STEVIGE 80" TV-MUURBEUGEL: Deze sterke tv-muurbeugel ondersteunt VESA compatibel schermen 
incl. tv's met curved monitor tot 80" (50 kg) | met duurzaam, volledig beweegbaar stalen frame en 
afwerking met poedercoating

• BREED BEWEGINGSBEREIK: Scharnierende tv-wandsteun biedt +/-90°  zwenken, +2° /-15°  
kantelen en +/-3°  hoogteverstelling van het LCD scherm | de armen kunnen worden ingeklapt tot 7 
cm en uitgeklapt tot 65 cm van de wand

• ZIJWAARTS VERSTELLING: Deze flexibele tv-muurbeugel laat toe om het scherm zijwaarts te 
bewegen na installatie | op een wand of in een hoek te monteren | het speciale montagesysteem zorgt 
voor een lateraal verplaatsingsbereik van 1,1 m van links naar rechts

• COMPATIBILITEIT: Universele tv-muurbeugel is onder andere 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 verstelbare tv-muurbeugel met geïntegreerd kabelmanagement en 
optionele decoratieve afdekplaten vermijden een kabelwarboel | ideaal voor digital signage of andere 
klantgerichte toepassingen



Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Kabelbeheer Ja

Scharnierend Ja

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Wandmonteerbaar

Minimum Profile from 
Wall

2.8 in [70 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

Algemene specificaties Schermstandaanpassing: +3° / -3°

Draagvermogen 110.2 lb [50 kg]



Minimale 
schermgrootte

37"

Maximale 
schermgrootte

80"

Fits Curved Display Ja

Minimum Arm 
Extension

2.8 in [70 mm]

Maximale 
armverlenging

25.6 in [650 mm]

Kantelen +2° / -15°

Pannen +90° / - 90°

Zwenken / draaien +90° / -90°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 25.6 in [650.0 mm]

Breedte product 18.3 in [465.0 mm]

Hoogte product 36.8 in [935.0 mm]

Gewicht product 458.9 oz [13000.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 29.1 in [740.0 mm]

Package Width 21.5 in [546.0 mm]

Package Height 3.7 in [95.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

502.0 oz [14220.0 g]

Wat wordt er 



meegeleverd

Meegeleverd 1 - Tv-muurbeugel

1 - Beugel voor wandmontage

2 - Tv-beugels

2 - decoratieve afdekkingen

2 - Montageplaten

4 - M6 x 15 mm schroeven

4 - Ronde onderlegringen, klein

1 - steeksleutel

1 - Inbussleutel

4 - M5 x 14 mm schroeven

4 - M6 x 14 mm schroeven

4 - M6 x 30 mm schroeven

4 - M8 x 30 mm schroeven

4 - M8 x 50 mm schroeven

4 - rechthoekige onderlegringen

8 - Kleine afstandsringen

8 - Grote afstandsringen

6 - bevestigingsschroeven

6 - wandankers

6 - Ronde onderlegringen, groot

1 - handleiding

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


