
Universellt TV-tillbehörsfäste - Justerbart TV- och väggmonteringsfäste - 
Mediaspelare/router/modem/AV-omkopplare och förlängare/Apple TV - Dold 
kabelboxmontering bakom TV - 5 kg

Produkt ID: MDBOXMNT

Montera dina enheter som mediaspelare, videoförlängare eller kabelboxar på väggen eller på baksidan 
av din TV med detta StarTech.com TV-tillbehörsfäste.

Detta TV-monteringsfäste erbjuder en mängd olika monteringsalternativ, med 342 mm x 224 mm 
hålmönster, fästet kan monteras på en vägg eller på baksidan av din TV med hjälp av VESA-skruvhål 
eller på ett VESA-fäste.

Fästet för mediaenheter är perfekt för till exempel mediaspelare, Apple TV, videoförlängare, modem 
och kabelboxar vilka kan fästas direkt på monteringshålen med de medföljande återanvändbara 
kabelbanden. För tyngre enheter (upp till 5 kg) ingår en extra plattform (justerbart djup från 46-76 
mm).

Tillsammans med fästet levereras också återanvändbara kabelband och ett elastiskt band för hålla 
dina enheter på plats, samt en skumremsa för att skydda dina enheter mot repor.

Fästets konstruktion med öppen ram möjliggör obegränsad åtkomst till dina mediaenheter.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 



Användning

• Skapa elegant digital skyltning i affärs-, detaljhandels-, företags- eller institutionella miljöer

• Förvara dina mediaenheter utom synhåll och närmare dina skärmar för att minska röran och skydda 
din utrustning mot port- och kabelbelastningar

Funktioner

• UNIVERSELLT TV-TILLBEHÖRSFÄSTE: Kraftigt fäste för mindre enheter som mediaspelare, Apple TV, 
videoförlängare, splitter, modem, routrar, nätverksswitchar och TV-kabelboxar; håller för 5 kg

• FLEXIBLA MONTERINGAR: Montera på väggen eller på baksidan av en TV med hjälp av 
VESA-skruvhålen eller på ett VESA-fäste bakom skärmen, 342 mm x 224 mm hålmönster för 
universell montering

• JUSTERBAR PLATTFORM: Dold liten hållare för enheter inkl. en plattform med ett hållbart chassi som 
har ett justerbart djup (46-76 mm) för att montera tyngre enheter upp till 5 kg, självhäftande 
skumremsa för att skydda enheten ingår

• 2-i-1 MONTERINGSALTERNATIV: Förutom plattformen kan du enkelt fästa mindre enheter direkt på 
monteringsplattan med hjälp av de medföljande återanvändbara kabelbanden (3x) och ett elastiskt 
band

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Stöder 5 kg | Pulverlackerat stål | 342 mm x 224 mm | Valfritt 
chassi/plattform (127x128 mm) | Olika skruvar/distanser ingår | 3x återanvändbara kabelband | 
Elastiskt band

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Monteringsalternativ Baksidan av bildskärmen, under skrivbordet eller 
fastspänd på skärmmonterad påle

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Mått på inkluderat chassi/plattform: 12,7 cm x 12,8 cm

Viktkapacitet: 5 kg

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål



Kabinettyp Powder Coated Steel

Produktlängd 13.5 in [34.2 cm]

Produktbredd 8.8 in [22.4 cm]

Produkthöjd 3.4 in [8.6 cm]

Produktvikt 2.3 lb [1.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.0 in [22.8 cm]

Package Width 14.0 in [35.5 cm]

Package Height 2.3 in [5.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Monteringsfäste

3 - Buntband

1 - Monteringsfäste mediaspelare

1 - Elastiskt band

2 - Muttrar

2 - 20 mm brickor

2 - M5x10 skruvar

2 - M4x14 skruvar

2 - M6x14 skruvar

2 - M8x15 skruvar

2 - 12 mm brickor

2 - väggskruvar

2 - väggförankring



1 - EVA-skumremsor

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


