
PFW 6900 Display Muurbeugel
vast

Artikelnummer (SKU) 7369000
Kleur Zwart

Belangrijke voordelen

• Eenvoudig waterpas maken en installeren
• Voor de zwaarste schermen
• Zelfcentrerende displaybouten
• Vergrendelde service stand

Extra platte display muurbeugel voor grote displays De PFW
6900 is een robuuste en tevens elegante muurbeugel voor
displays vanaf 80 tot 120 inch, met een gewicht van maximaal
160 kg. De muurbeugel heeft een diepte van slechts 42mm.
De geïntegreerde touchscreen stabilisator zorgt ervoor dat
zelfs de allergrootste Touch screens perfect verticaal en stabiel
aan de wand bevestigd kunnen worden.

Veilige solide oplossing Op zoek naar een solide, veilige
manier om je display plat tegen de muur te bevestigen?
De PFW 6900, vaste muurbeugel, is een betrouwbare en
eenvoudige oplossing met gegarandeerde Vogel’s kwaliteit.
De PFW 6900 is onderdeel van de 6000-serie. Alles wat we
weten op het gebied van kwaliteit en installatiegemak wordt
toegepast in dit product. Zoals eenvoudige display levelling
na installatie, zelf-centrerende schroeven en eenvoudige
toegang voor service en onderhoud. Zoals je van Vogel’s
gewend bent is ook de PFW 6900 TÜV-5 gecertificeerd.
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Specificaties
Nummer producttype PFW 6900
Artikelnummer (SKU) 7369000
Kleur Zwart
EAN enkele doos 8712285352645
TÜV-gecertificeerd Ja
Garantie 5 jaar
Min. grootte beeldscherm (inch) 75
Max. grootte beeldscherm
(inch)

110

Max. laadgewicht (kg) 160
Min. hole pattern 400mm x 400mm
Max. hole pattern 1200mm x 800mm
Max. formaat bout M8
Max. hoogte van interface (mm) 850
Max. breedte van interface
(mm)

1275

Fischer inbegrepen Ja
Waterpasfunctie Horizontaal waterpas

maken na montage
Opties vergrendeling Vergrendelingsoptie/-

accessoire
Max. horizontaal gatenpatroon
(mm)

1200

Max. grootte beeldscherm
(inch)

120

Max. verticaal gatenpatroon
(mm)

800

Min. afstand tot de muur (mm) 42
Min. horizontaal gatenpatroon
(mm)

400

Min. grootte beeldscherm (inch) 80
Min. verticaal gatenpatroon
(mm)

400

Positie Horizontaal
Onderhoudspositie Ja
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
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