
TV-väggfäste i låg profil - fixerad

Produkt ID: FPWFXBAT

Spara plats och förbättra utseendet på din arbetsplats med denna TV-väggmontering i låg profil. 
Monteringen sitter nära väggen för stöd för VESA-kompatibla TV-apparater från 37" till 75" och har 
anti-stöldskydd.

Montera din platt-TV eller skärm på en plats som är lämplig för besökare, klienter eller medarbetare. 
Väggmonteringen stöder säkert din TV i en fixerad position mindre än 22 mm från väggen för att ge 
ett slimmat utseende i låg profil.

Den är idealisk för lobbyer, korridorer, styrelserum, arbetsområden, kundriktade områden eller för att 
skapa digitala skyltar. Väggmonteringen stöder de flesta platta LED eller LCD TV-apparater från 37" till 
75" (940 till 1905 mm) och upp till 40 kg.

Den robusta TV-väggmonteringen i kraftigt stål håller din platt-TV säkert och stabilt för att skydda din 
investering. TV-monteringen är idealisk för områden med hög trafik och minimal uppsikt och har en 
stålregel som kan låsas på plats med ett hänglås (köps separat) för att skydda din TV eller skärm från 
stöld.

Ett inbyggt vattenpass ser till att din TV är rak på väggen, för optimal visning.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  



Användning

• Väggmontera en TV-apparat säkert

• Håll dina gäster informerade och underhållna

• Idealiskt för klassrum, föreläsningssalar eller kundområden

• Förhindra stöld av din TV eller bildskärm

Funktioner

• Spara utrymme med detta väggfäste för platt-TV för 37- till 75-tums TV-apparater; Kraftigt 
TV-väggfäste i stål stöder upp till 40 kg

• TV-montering i låg profil monteras endast 22 mm från väggen

• Sitter på plats och har inbyggd nivåjustering som garanterar idealisk placering vid installation

• Låsbar regel håller TV:n säkert och förhindrar stöld (hänglås krävs)

• Universellt LCD/LED-TV-fäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, (skruvar/distanser 
ingår) och VESA-hålmönster 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 
600x400, 800x400

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Kabelhantering Nej

Ledad Nej

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Väggmontering

Minimum Profile from 
Wall

0.9 in [22 mm]

VESA-hålmönster 300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm



400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

Prestanda

Viktkapacitet 88.2 lb [40 kg]

Minsta displaystorlek 37"

Maximal skärmstorlek 75"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nej

Anti-theft Ja

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 35.4 in [89.8 cm]

Produktbredd 1.1 in [29.0 mm]

Produkthöjd 17.3 in [44.0 cm]

Produktvikt 6.4 lb [2.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 38.5 in [97.8 cm]

Package Width 9.3 in [23.5 cm]

Package Height 1.9 in [49.0 mm]



Fraktvikt (förpackning) 8.5 lb [3.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggmontering

1 - säkerhetsregel

2 - adapterfästen

1 - vattenpass

2 - dekorativa skydd

4 - dekorativa skyddskruvar

4 - M5x14 mm skruvar

4 - M6x14 mm skruvar

4 - M8x50 mm skruvar

4 - M6x30 mm skruvar

4 - M8x30 mm skruvar

4 - rektangulära brickor

8 - små distanshållare

8 - stora distanshållare

6 - Skruvar

6 - betongankare

6 - runda brickor

1 - Instruktionsbok

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


