
Verrijdbare TV Standaard - Mobiele TV Vloerstandaard voor 32-75" VESA Scherm 
(40kg) - TV Trolley met Plank - Universele TV Mount op Wielen - In hoogte verstelbaar

Productcode: STNDMTV70

Deze mobiele tv-wagen vereenvoudigt het maken van een mobiel mediacenter, omdat het een 
comfortabele en voordelige manier is om A/V-apparatuur tussen ruimtes te delen. Met een slank en 
stevig design kan een 32 tot 75 inch tv (met een maximaal gewicht van 40 kg) veilig op de tv-wagen 
worden gemonteerd, terwijl een verwijderbaar multimedia schap vele mogelijkheden biedt voor uw 
computer, mediaspeler of toetsenbord. Ook wordt een cameraschap voor web-conferencing geleverd.

De mobiele tv-wagen bespaart u de aanschafkosten van meerdere platte tv's. Rol de tv-wagen 
gewoon van de ene naar de andere vergader- en ontmoetingsruimte om uw media-apparatuur met 
anderen te delen. De wagen is compact zodat u dichtbij het scherm kunt staan tijdens het geven van 
een presentatie. U kunt ook een tv opstellen in uw lobby tijdens speciale evenementen of een 
permanente tv op plaatsen waar geen tv aan de wand kan worden gemonteerd. De wielen kunnen 
worden vergrendeld voor stationair gebruik.

Omdat de tv-wagen dankzij een gasveer in hoogte verstelbaar is, kunt u de monitor arm met een 
soepele beweging omhoog of omlaag zetten, van een minimaal hoogte van 1110 mm tot een 
maximale hoogte van 1510 mm - een verstelling tot 40 cm. De tv-beugel roteert tot 90°, zodat u de 
positie van uw tv van liggend naar staand kunt veranderen. U kunt uw tv ook +5° tot -12° kantelen 
voor de optimale kijkhoek.

Vanwege de duurzame constructie van de tv-wagen is hij ideaal voor commercieel gebruik, op 
drukbezochte plaatsen met meerdere gebruikers tussen ontmoetingsruimtes. Het geïntegreerde 
kabelmanagement houdt uw kabels georganiseerd en uit het zicht.

De STNDMTV70 wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Rol de wagen van de ene vergaderruimte, klaslokaal of andere ruimte naar de andere

• Deel media-apparatuur en minimaliseer kosten

• Installeer een stationair scherm tijdens speciale evenementen

• Installeer een permanent scherm op plaatsen waar u geen scherm aan de muur kunt bevestigen

Eigenschappen

• Deel beeldschermen eenvoudig tussen meerdere ruimtes, door een 32 tot 75 inch tv aan deze 
mobiele tv-wagen te bevestigen

• Gemakkelijke, met gasveer ondersteunde hoogteverstelling tot 400 mm

• Schap voor multimedia-apparaten voor webconferenties en andere applicaties; gemakkelijk te 
verplaatsen dankzij wielen die om veiligheidsredenen ook worden vergrendeld

• Tv-beugel kantelt +5° tot -12° voor de optimale kijkhoek en kan van liggend naar staand formaat 
worden gedraaid

• Universele tv-wagen is geschikt voor tv's en interactieve schermen; compatibel met tv's van onder 
andere LG, Samsung, Sony; is geschikt voor VESA-gatpatronen 200x200, 200x300, 200x400, 
300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Mobiele wagen

VESA 
gatenpatroon(/-patron
en)

200x200 mm

200x300 mm



200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Draagvermogen 88.2 lb [40 kg]

Lift Capacity (per 
Display)

55.1 lb [25 kg]

Minimale 
schermgrootte

32in

Maximale 
schermgrootte

75"

Fits Curved Display Ja

Video Wall Nee

Hoogte verstelling Ja

Minimum Height 43.7 in [1110 mm]

Maximumhoogte 59.4 in [1510 mm]

Kantelen +5° / -12°

Schermrotatie +90° / - 90°

Anti-theft Nee

Speciale 
opmerkingen / 



vereisten

Notitie De tv-wagen ondersteunt tv's tot 40 kg. <br / >De 
tv-wagen biedt ook soepele hoogteverstelling dankzij 
gasveren zodat de hoogte, langs de kolom, moeiteloos 
kan worden aangepast voor tv's tot 25 kg. <br / >Bij 
tv's van meer dan 25 kg kan extra inspanning vereist 
zijn om de tv langs de kolom te verschuiven.

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Staal

Lengte product 27.6 in [70.0 cm]

Breedte product 32.6 in [82.8 cm]

Hoogte product 7.0 ft [2.1 m]

Gewicht product 70.0 lb [31.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.6 ft [1.7 m]

Package Width 21.7 in [55.1 cm]

Package Height 9.5 in [24.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

70.0 lb [31.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - basis

1 - linker poot

1 - rechter poot

1 - linker basisafdekking

1 - rechter basisafdekking

1 - linker steunbeugel



1 - rechter steunbeugel

1 - kolomafdekking

1 - kolom

1 - multimedia schap

1 - cameraschap

1 - verbindingsplaat

1 - kunststof afdekking

3 - kabelklemmen

2 - adapterbeugels

2 - dwarsbalken

4 - einddoppen

1 - steunplaat

1 - steeksleutel

2 - klittenbandbinders

4 - M6x16 mm schroeven

2 - M6x25 mm schroeven

2 - steunplaatmoeren

3 - verzonken schroeven

2 - M4x6 mm schroeven

6 - M6x8 mm schroeven

10 - M6x14 mm schroeven

4 - M8x25 mm schroeven

1 - inbussleutel

1 - zwenkwielsleutel



4 - M5x14 mm schroeven

4 - M6x14 mm schroeven

4 - M8x50 mm schroeven

4 - M6x30 mm schroeven

4 - M8x30 mm schroeven

4 - onderlegringen

8 - kleine afstandsringen

8 - grote afstandsringen

4 - schapafstandsringen

4 - TV onderlegringen

1 - handleiding

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


