
Tv-väggmontering stöder 60-100 tum VESA-skärmar (75 kg) - Kraftig och lutningsbar 
tv-väggmontering för universalbruk - Justerbart monteringsfäste för stora platta 
skärmar - Lågprofil

Produkt ID: FPWTLTB1

Spara utrymme och skapa en imponerande visningsyta genom att väggmontera en stor tv i ett 
styrelserum eller ett kundområde. Detta lutningsbara väggfäste för platt-tv håller en tv på upp till 100 
tum säkert på plats och har en attraktiv design med låg profil.

Montera din stora platt-tv på en plats som är lämplig för besökare, klienter och medarbetare. Skapa 
en engagerande visningsyta för att hålla gäster informerade eller underhållna. Perfekt i lobbyn, 
föreläsningssalar, restauranger, vårdcentraler och andra mötesplatser.

Väggfäste som stöder de flesta platta LED- eller LCD-tv-apparater från 60" till 100" och en vikt upp till 
75 kg. Den stöder också böjda tv-skärmar, och har ett kompatibelt VESA-fäste upp till 900 x 600.

Hitta en idealisk visningvinkel Det lutningsbara väggfästet gör att du enkelt kan luta skärmen uppåt 
(max 5 grader) eller nedåt (max 10 grader).

Spara utrymme med detta kompakta TV-väggfäste. Den låga profilen sticker bara ut 85 mm från 
väggen.

Det kraftiga tv-fästet stöder din stora plattskärms-tv säkert och är enkelt att montera. Fjäderlås för 
snabb fastsättning och borttagning. Den öppna arkitekturen ger ventilation och enkel åtkomst till 
ledningar.

FPWTLTB1 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Väggmontera din tv säkert i styrelserum, klassrum och mötesrum

• Håll besökare informerade på hotell, restauranger, kommersiella lokaler och andra platser

• Väggmontera din tv i hemmabion eller vardagsrummet

Funktioner

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

• ENKEL JUSTERING: Lutande tv-väggmontering erbjuder + 5/-10 &deg exakt lutning. Lutningen kan 
ställas in för hand med hjälp av knapparna för lutningsjustering, vilket gör det lättare att placera 
större skärmar för en perfekt synvinkel

• KOMPATIBILITET: Universellt TV-väggfäste stöder bland annat LG, Samsung, (skruvar/distanser 
ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 
400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 800x400, 800x600, 900x600

• ENKEL INSTALLERING: Har ett vattenpass med krokfäste för korrekt anpassning, klickbart fjäderlås 
som underlättar montering av tv-fästen för ökad säkerhet och kan lossas genom att dra i remmarna

• LÅGPROFILDESIGN: En lågprofildesign som bara sitter 85 mm från väggen för att komplettera det 
professionella utseendet på ultratunna LCD-/LED-tv-apparater

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Ja

Kabelhantering Nej

# skärmar som stöds 1

VESA-hålmönster 200x100 mm

100x100 mm



200x200 mm

100x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm
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600x600 mm

800x400 mm

800x600 mm

900x600 mm

Prestanda

Viktkapacitet 165.4 lb [75 kg]

Minsta displaystorlek 60"

Maximal skärmstorlek 100"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nej

Lutning + 5° / - 10°

Anti-theft Nej



Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 37.6 in [95.4 cm]

Produktbredd 24.6 in [62.5 cm]

Produkthöjd 2.0 in [5.0 cm]

Produktvikt 9.9 lb [4.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 10.5 lb [4.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Väggfäste

2 - vertikala fästen

2 - Justeringsvred för lutning

1 - Vattenpass

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 - väggskruvar

6 - betongankare

6 - Runda brickor

1 - Instruktionsbok

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


