
TV muur beugel - kantelbaar

Productcode: FPWTLTB1

Bespaar ruimte en maak een indrukwekkende display door een grote tv aan de muur te bevestigen in 
een vergaderruimte of op klantgerichte plaatsen. Deze kantelbare muurbeugel voor platte tv's biedt 
veilige ondersteuning van tv's tot 1779 mm (100") en heeft een aantrekkelijk compact design.

Monteer uw grote platte tv op een plaats die handig is voor bezoekers, klanten en werknemers. Creëer 
een interessante display om gasten actuele informatie of entertainment te bieden, ideaal in lobby's, 
collegezalen, restaurants, zorgcentra en andere ontmoetingsplaatsen.

De tv-muurbeugel ondersteunt de meeste 812,8 mm tot 1778 mm (60" tot 100") platte LED of LCD 
tv's met een gewicht tot 75 kg. Hij ondersteunt ook gebogen tv's met een compatibele VESA-montage 
tot 900x600.

Vind de ideale kijkhoek. Met de kantelbare tv-muurbeugel kunt u uw scherm eenvoudig (maximaal 5°) 
omhoog of (maximaal 10°) omlaag kantelen.

Bespaar ruimte met deze muurbeugel voor platte tv's. Dankzij het compacte design staat uw tv op 
slechts 85 mm van de wand.

De sterke tv-beugel biedt veilige ondersteuning van uw grote platte tv en kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd. Met de veersloten kan de tv snel worden bevestigd en verwijderd. De open architectuur 
zorgt voor ventilatie en gemakkelijke kabeltoegang.

De FPWTLTB1 wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

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

• MUURBEUGEL VOOR GROTE 70" TVs:  Deze sterke tv-beugel ondersteunt VESA compatibele 
schermen incl. curved TV's tot 100" (75 kg) met een duurzaam stalen frame en afwerking met 
poedercoating

• EENVOUDIGE VERSTELLING: De TV-muursteun kan zeer nauwkeurig (+5/-10°) worden gekanteld 
met een manuele afstelling. Dit maakt het makkelijker om de ideale kijkkoek in te stellen voor grotere 
schermen.

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

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Slot met kliksysteem zorgt ervoor dat de TV montagesteunen op hun 
plaats vastklikken; Kan eenvoudig terug worden losgemaakt door aan de riemen te trekken; Inclusief 
libel/waterpas voor de perfecte uitlijning;

• COMPACT DESIGN: Een compact design dat slechts 85 mm van de wand zit en dus een ideale steun 
voor ultradunne platte LCD/LED TV's.

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Kabelbeheer Nee

Aantal ondersteunde 
schermen

1
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gatenpatroon(/-patron

200x100 mm



en)

100x100 mm

200x200 mm

100x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

600x600 mm

800x400 mm

800x600 mm

900x600 mm

Prestaties

Draagvermogen 165.4 lb [75 kg]

Minimale 
schermgrootte

60"

Maximale 
schermgrootte

100"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nee



Kantelen + 5° / - 10°

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 2.0 in [5.0 cm]

Gewicht product 9.9 lb [4.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 38.6 in [98.0 cm]

Package Width 6.1 in [15.6 cm]

Package Height 2.0 in [50.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

10.5 lb [4.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Wandbeugel

2 - verticale steunen

2 - Kantel-instelling knoppen

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 - Betonvijzen

6 - Ronde onderlegringen

1 - Handleiding

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


