
Videowall / digital signage muurbeugel - 45” tot 70” schermen - anti diefstal - staal

Productcode: VIDWALLMNT

Deze professionele videowandbeugel heeft een innovatief pop-out design waardoor schermen snel en 
gemakkelijk kunnen worden uitgelijnd en versteld, als onderdeel van een videowand met meerdere 
schermen.

Gemaakt van sterk staal, ondersteunt de videowandbeugel veilig schermen van 45 tot 70 inch, met 
een maximaal gewicht van 70 kg.

Met meerdere VIDWALLMNT wandbeugels kunt u een indrukwekkende videowand maken, zodat u uw 
schermen precies op elkaar kunt uitlijnen. Het is de ideale oplossing voor de montage van schermen 
op openbare plaatsen en zakelijke en commerciële omgevingen en is voorzien van een 
antidiefstalbeveiliging (hangslot moet apart worden aangeschaft).

Dankzij het unieke pop-out design van deze videowandbeugel kunt u uw schermen perfect uitlijnen. 
Na de installatie hoeft u alleen licht op de voorkant van het scherm te drukken en de beugel komt van 
de wand af, zodat u aan de achterkant toegang tot uw scherm hebt. Door deze pop-out functie kunt u 
de schermstand en -hoek eenvoudig aanpassen of een scherm, indien nodig, vervangen.

De videowandbeugel heeft 6 microverstelpunten, voor verticaal, kantelen en draaien, voor precieze 
uitlijning van schermen en een optimale kijkhoek.  U kunt uw scherm +3° / -5° kantelen, de kijkhoek 
+1,2° / - 1,2° draaien en het scherm +3° / - 3° roteren. De videowandbeugel heeft ook schuifbeugels 
aan de zijkant, zodat u het scherm gemakkelijk naar links of rechts kunt verplaatsen voor ideale 
uitlijning in uw videowand.

Dit videowandmontagesysteem is ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud. Het pop-out 
design vereenvoudigt ook de installatie en het onderhoud, en met een handige standaard kunt u het 
scherm tot 12° kantelen voor extra ruimte wanneer kabels of toegangspoorten moeten worden 
aangepast.

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



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Maak een videowand in een lobby, winkel of commerciële omgeving

• Installeer meerdere schermen voor presentaties

• Ideaal in opleidingsinstituten, medische of conferentiecentra

Eigenschappen

• Maak een indrukwekkende videowand met deze muurbeugel voor platte tv's van 45 tot 70 inch 
(antidiefstalontwerp), sterke stalen constructie heeft een draagvermogen tot 70 kg

• Pop-out design (tot 306 mm) biedt eenvoudige schermtoegang aan de achterkant voor uitlijning en 
verstelling van het scherm

• 6 microverstelpunten (verticaal, kantelen en draaien) voor precieze uitlijning van schermen

• Schuifbeugels aan de zijkant voor de aanpassing van schermen, links of rechts, en een draaihoek 
van +1,2° / -1,2° voor nauwkeurige uitlijning

• Universele LCD/LED tv-beugel is onder andere geschikt voor LG, Samsung, Sony en Sharp (inclusief 
schroeven/onderlegringen) en VESA-gatpatronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 
400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Aantal ondersteunde 
schermen

1

Montage-opties Wandmonteerbaar

Minimum Profile from 
Wall

5.6 in [143 mm]

VESA 200x200 mm



gatenpatroon(/-patron
en)

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Draagvermogen 154.4 lb [70 kg]

Minimale 
schermgrootte

45”

Maximale 
schermgrootte

70"

Video Wall Ja

Maximale 
armverlenging

12.0 in [306 mm]

Kantelen +3° / -5°

Anti-theft Ja

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie De videowandbeugel is ontworpen voor precieze 
schermuitlijning. U kunt uw scherm +3° / -5° kantelen, 
de kijkhoek +1,2° / - 1,2° draaien en het scherm +3° / 
- 3° roteren.



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 36.8 in [93.4 cm]

Breedte product 12.0 in [30.6 cm]

Hoogte product 19.0 in [48.3 cm]

Gewicht product 29.7 lb [13.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 3.3 ft [1.0 m]

Package Width 20.1 in [51.0 cm]

Package Height 8.2 in [20.9 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

36.3 lb [16.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - wandplaat

1 - verstelbare module

2 - adapterbeugels

2 - stoppers

2 - kunststof lipjes

1 - inbussleutel

4 - M5x14 mm schroeven

4 - M6x14 mm schroeven

4 - M8x20 mm schroeven

4 - M6x30 mm schroeven



4 - M8x30 mm schroeven

4 - rechthoekige onderlegringen

8 - kleine afstandsringen

4 - grote afstandsringen

6 - 6,3x55 mm schroeven

6 - betonankers

6 - onderlegringen

1 - handleiding

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


