
Videoväggfäste - utdragbar konstruktion - finjusteringar

Produkt ID: VIDWALLMNT

Detta proffsiga skärmrack för väggmontering har en innovativ popout-design för snabb och enkel 
justering i en videovägg med flera bildskärmar.

Den kraftiga stålkonstruktionen stödjer säkert skärmar från 45" till 70" med en totalvikt på upp till 70 
kg.

Med flera VIDWALLMNT-väggrack kan du skapa imponerande videoväggar genom att justera dina 
skärmar unisont. Perfekt för offentliga, kontors- och affärsmiljöer med inbyggd stöldskyddsanordning 
(hänglås behövs).

Tack vare den unika popout-designen kan du lätt ställa in dina skärmar med perfekt precision. När 
racket är installerat behöver du bara trycka lätt på framsidan av skärmen så åker racket ut från 
väggen för enkel åtkomst till baksidan. Popup-funktionen gör det enkelt att justera skärmens läge och 
vinkel eller byta ut den när så behövs.

Väggfästet har 6 punkter för vertikal, lutnings- och sidjustering för exakt placering och optimal 
synvinkel.  Du kan luta skärmen +3/-5 grader, justera vridningdvinkel från +1,2/-1,2 grader och 
rotera skärmen +3°/-3 grader. Väggracket har även rörliga sidofästen som gör det enkelt att flytta 
skärmen till vänster eller höger för perfekt inställning i din videovägg.

Väggracket är utformat för enkel montering och underhåll. Utdragningskonstruktionen underlättar 
också installation och underhåll och det praktiska stödet gör att du kan luta skärmen upp till 12 
grader, vilket ger dig extra utrymme när du behöver enkel åtkomst till kablar och portar.

VIDWALLMNT stöds av StarTech.coms 5 årsgaranti och gratis, livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Skapa en imponerande videovägg i en lobby, butik eller kommersiellt utrymme

• Sätt upp flera skärmar för presentationer

• Perfekt för undervisningsenheter, sjukhus eller konferenscenter

Funktioner

• Skapa en imponerande videovägg med detta TV-fäste för platt-TV, som passar skärmar från 45 till 
70 tum (stöldsäker konstruktion); Kraftig stålkonstruktion som håller för skärmar på upp till 70 kg

• Dra enkelt ut upp till 306 mm för åtkomst bakom skärmen när justeringar behövs

• 6 punkter för finjustering (vertikal, lutning och vridning) för exakt skärmjustering

• Med de rörliga sidfästena kan du justera skärmar från vänster eller höger, och en vridningsvinkel på 
+1,2/-1,2 grader möjliggör exakt justering

• Universellt LCD/LED-TV-fäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, (skruvar/distanser 
ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 
400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

# skärmar som stöds 1

Monteringsalternativ Väggmontering

Minimum Profile from 
Wall

5.6 in [143 mm]

VESA-hålmönster 200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm



300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestanda

Viktkapacitet 154.4 lb [70 kg]

Minsta displaystorlek 45”

Maximal skärmstorlek 70"

Video Wall Ja

Maximal 
armförlängning

12.0 in [306 mm]

Lutning +3° / -5°

Anti-theft Ja

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Skärmväggracket är särskilt avsett för exakt 
skärmjustering. Luta skärmen +3°/-5°, justera 
svängvinkeln från +1,2° till 1,2° och sväng skärmen + 
3° till - 3°.

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 36.8 in [93.4 cm]

Produktbredd 12.0 in [30.6 cm]

Produkthöjd 19.0 in [48.3 cm]



Produktvikt 29.7 lb [13.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 36.3 lb [16.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggplatta

1 - justeringsmodul

2 - adapterfästen

2 - proppar

2 - plastflikar

1 - insexnyckel

4 - M5x14 mm skruvar

4 - M6x14 mm skruvar

4 - M8x20 mm-skruvar

4 - M6x30 mm skruvar

4 - M8x30 mm skruvar

4 - rektangulära brickor

8 - små distanshållare

4 - stora distanshållare

6 - 6,3x55 mm skruvar

6 - betongankare

6 - Brickor



1 - Instruktionsbok

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


