
TV-väggmontering av tre skärmar - Menymontering - Landskap

Produkt ID: FPWMNB

Skapa en perfekt inriktad menytavla med detta TV-väggmonteringsfäste för tre skärmar i storlekarna 
40 till 50 tum. Det modulära väggmonteringssystemet är enkelt att installera.  Justera vinklingen av 
alla tre skärmar samtidigt och finjustera enkelt skärmnivån.

Digitala menytavlor är ett fantastiskt sätt att öka försäljningen till kunderna, marknadsföra nya 
erbjudanden och informera kunderna i butiken. Detta fäste för menytavlor är perfekt för restauranger, 
butiker och många andra verksamheter med sitt stöd för tre VESA-monterade TV-skärmar i 
storlekarna 40-50 tum i landskapspositionering. Det har en viktkapacitet på 50 kg per skärm och är 
kompatibelt med VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 och 600x400.

Du kan justera för alla tre skärmarna så att de har samma vinkling, utan behov av några verktyg, för 
att få den perfekta visningsupplevelsen. Fästet för flera skärmar har fem fasta vinklingsinställningar: 
0/-5/-10 °/-15 °/-20 °.

Du kan finjustera nivån för skärmarna för att säkerställa precis inriktning av alla tre TV-skärmarna. Du 
gör detta med hjälp av mikrohöjdjusteringen, vilken kan justeras +3 ° till -3 °.

Väggfästet för tre skärmar har en kraftig, hållbar stålkonstruktion.

Spara tid vid installationen. Krokdesignen på väggfästet för tre skärmar gör monteringen snabb och 
enkel.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Perfekt för digitala menytavlor i restauranger och butiker

• Skapa digital skyltning i områden där kunderna rör sig i affärslobbys, flygplatser och gästcentrum

• Kommunicera med besökarna i skolor, hälsovårdsmottagningar och andra institutionella miljöer

Funktioner

• Skapa en digital menytavla genom att montera tre 40- till 50-tums TV-skärmar i liggande läge; 
Stöder upp till 50 kg per skärm

• Vinkla enkelt alla skärmar i samma vinkel med fem fasta vinklingsinställningar: 0/-5/-10 °/-15 °/-20 
°

• Rikta in dina skärmar med mikrohöjdjustering och finjustera skärmnivån med +3 ° till -3 °

• 76 mm profil till väggen, snabb och enkel installation

• Universellt LCD/LED-TV-fäste 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

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Ja

Kabelhantering Nej

VESA-hålmönster 200x100 mm

300x300 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm



400x200 mm

300x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Justering av skärmnivån: +3 ° till -3 °

Viktkapacitet 110.2 lb [50 kg]

Minsta displaystorlek 40"

Maximal skärmstorlek 50"

Fits Curved Display Nej

Video Wall Nej

Lutning 0 / -5 / -10° / -15° / -20°

Anti-theft Nej

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 9.5 ft [2.9 m]

Produktbredd 3.1 in [7.8 cm]

Produkthöjd 8.9 in [22.5 cm]

Produktvikt 31.4 lb [14.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 29.1 in [74.0 cm]

Package Width 9.8 in [25.0 cm]

Package Height 9.1 in [23.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 35.3 lb [16.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 4 - Väggplattor

1 - Liten väggplatta

6 - adapterfästen

8 - Klämmor för väggplatta

6 - Säkerhetsstift

16 - M4 x 6 mm skruvar

12 - M5 x 14 mm skruvar

12 - M6 x 14 mm skruvar

12 - M6 x 30 mm skruvar

12 - M8 x 30 mm skruvar

12 - M8 x 50 mm skruvar

12 - Plattbrickor

24 - små distanshållare

24 - stora distanshållare

18 - ST 6,3 x 55 mm skruvar

18 - betongankare

18 - D6-brickor

1 - 5 mm insexnyckel

1 - Användarhandbok



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


