
TV-väggfäste - Fullt rörlig ledad arm

Produkt ID: FPWARTS2

Detta ledade tv-väggfäste är perfekt för mötesrummet, lobbyn, styrelserummet, klassrummet eller 
andra platser. Det tillhandahåller ett imponerande och säkert sätt att visa en TV-skärm eller montera 
en digital skyltning, samtidigt som värdefullt utrymme frigörs.

Det kraftiga tv-väggfästet är tillverkat av specialstål och ger ett säkert stöd åt VESA-kompatibla 
skärmar, inklusive böjda TV-skärmar, upp till 100 tum med en viktkapacitet på 75 kg.

Med en smidig och lätt rörelse kan du dra ut den ledade armen från väggen upp till 805 mm. Du kan 
också fälla in armen så att den sticker ut endast 75 mm från väggen.

Sväng din skärm +/- 60 grader och luta skärmen -2 till +15 grader för att uppnå en ideal 
visningsvinkel och reducera reflexer. TV-väggfästet har även justering av skärmens nivå, så att du 
kan justera din skärm upp till 3 grader medurs eller moturs efter att den har monterats.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

FPWARTS2 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  



Användning

• Håll dina gäster informerade på hotell, restauranger och andra miljöer

• Väggmontera din platt-TV säkert för enkel visning i styrelserum, lobbyer, klassrum och mötesplatser

• Spara utrymme genom att väggmontera din TV i din hemmabio

Funktioner

• STOR 100-TUMS TV-VÄGGMONTERING: Detta kraftiga tv-väggfäste stöder VESA-kompatibla 
skärmar inkl. böjda tv-apparater på upp till 100" (75 kg) med en hållbar stålram med rörelse i alla 
riktningar och en pulverlackerad yta

• BRETT RÖRELSEOMFÅNG: Artikulerande tv-väggfäste med +/- 60° svängning, + 2/-15&deg lutning 
och +/- 3&deg nivåjustering av LCD-skärmen och armar möjliggör en låg profil på 75 mm från väggen 
eller sträcker ut till 805 mm

• LATERAL JUSTERING: Tack vare TV-väggfästet med rörelser i alla riktningar och sidoförskjutning 
efter installationen kan du centrera skärmen på en vägg eller ett hörn, med 40,6/60,9 cm ocentrerade 
bultar med ett omfång på 1,2 m från vänster till höger

• 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: Den justerbara tv-väggmonteringsfästningen med integrerad kabelhantering 
och svarta snäpplås håller plattskärmskablar 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

2.8 in [70 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

Allmänna 
specifikationer

Justering av skärmnivån: +3° / -3°

Viktkapacitet 165.4 lb [75 kg]

Minsta displaystorlek 37"

Maximal skärmstorlek 100"

Fits Curved Display Ja

Minimum Arm 
Extension

3.0 in [75 mm]

Maximal 
armförlängning

31.7 in [805 mm]

Lutning +2° / -15°

Panorering +60° / -60°

Vridning/pivotering +90° / -90°



Skärmrotation +3° / -3°

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 26.4 in [67.0 cm]

Produktbredd 31.5 in [80.0 cm]

Produkthöjd 19.2 in [48.7 cm]

Produktvikt 37.0 lb [16.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 36.4 in [92.5 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 41.6 lb [18.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - TV-väggmontering

1 - Väggmonteringsfäste

2 - TV-monteringsfästen

2 - dekorativa skydd

2 - Monteringsplattor

7 - M6 x 15-skruvar

7 - Runda brickor, små

1 - skruvnyckel

1 - insexnyckel

4 - M5 x 14 mm skruvar



4 - M6 x 14 mm skruvar

4 - M6 x 30 mm skruvar

4 - M8 x 30 mm skruvar

4 - M8 x 50 mm skruvar

4 - rektangulära brickor

8 - små distanshållare

8 - stora distanshållare

6 - monteringsskruvar

6 - väggförankring

6 - Runda brickor, stora

1 - Användarhandbok

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


