
TV muurbeugel - vast

Productcode: FPWFXB1

Deze sterke tv-muurbeugel is ideaal voor commerciële en zakelijke toepassingen zoals digital signage 
in lobby's, schermen voor vergaderruimtes of overal waar een groot, professioneel scherm moet 
worden gemonteerd.

Deze tv-muurbeugel is ontworpen voor gebruik met commerciële of veelgebruikte tv's en schermen. 
Hij ondersteunt een gewicht tot 75 kg en is grondig getest tot drie keer de nominale 
gewichtscapaciteit voor uitstekende productkwaliteit en betrouwbare prestatie.

De beugel is ideaal voor 60" tot 100" tv's waaronder tv's met een gebogen scherm; de meeste grotere 
of kleinere tv's kunnen echter worden gemonteerd als het gewicht overeenkomt met de aangegeven 
gewichtscapaciteit.

Deze tv-beugel is VESA® compatibel en heeft twee rijen met zeventien montagegaten in de 
wandbeugel voor verschillende afstanden tussen steunbalken en om uw scherm te centreren. De 
meegeleverde luchtbelwaterpas zorgt voor een nauwkeurige montage aan de wand.

Nadat de wandbeugel aan de wand is bevestigd en de verticale beugels aan de tv zijn bevestigd, hoeft 
de tv alleen nog maar aan de beugel te worden bevestigd met behulp van de veersloten en kan dan 
eenvoudig worden verwijderd door aan de ontgrendelingsstrips te trekken.

StarTech.com onderwerpt al zijn producten aan grondige compatibiliteits- en prestatietesten om 
ervoor te zorgen dat wij de industrienormen vervullen of overtreffen en hoogwaardige producten aan 
onze klanten bieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en werken direct met StarTech.com ingenieurs samen om onze klanten zowel vóór als 
na de aankoop te ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Monteer uw tv veilig aan de wand in vergaderruimtes, klaslokalen en ontmoetingsruimten

• Bied bezoekers actuele informatie in hotels, restaurants, commerciële instellingen en op andere 
plaatsen

• Monteer uw tv aan de wand in uw thuisbioscoop of woonkamer

Eigenschappen

• Monteer grote commerciële tv en digital signage veilig in vergaderruimtes, lobby's en overal waar 
grote schermen noodzakelijk zijn

• Ontworpen ter ondersteuning van slanke tv's tot 75 kg, ideaal voor 60" tot 100" tv's

• Monteer uw tv of scherm met de veersloten en verwijder eenvoudig met de ontgrendelingsstrips

• Universele LCD/LED tv-beugel is onder andere geschikt voor LG, Samsung, Sony (inclusief 
schroeven/onderlegringen) en VESA-gatpatronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 
400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 800x400, 800x600, 900x600

• Veersloten voor snel bevestigen en verwijderen

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Kabelbeheer Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

1

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

900x600 mm

800x600 mm

800x400 mm



600x600 mm

600x400 mm

600x300 mm

600X200 mm

400x400 mm

400x300 mm

400x200 mm

300x300 mm

300x200 mm

200x400 mm

200x300 mm

200x200 mm

200x100 mm

100x200 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen 165.4 lb [75 kg]

Minimale 
schermgrootte

60"

Maximale 
schermgrootte

100"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nee

Anti-theft Nee

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Type behuizing Staal

Lengte product 37.6 in [95.4 cm]

Breedte product 24.6 in [62.5 cm]

Hoogte product 1.2 in [3.0 cm]

Gewicht product 7.7 lb [3.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 38.6 in [98.0 cm]

Package Width 6.1 in [15.6 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.0 lb [3.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Wandbeugel

2 - verticale steunen

1 - Luchtbelwaterpas

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 - wandschroeven

6 - betonankers

6 - Ronde onderlegringen

1 - Handleiding

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


