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Bij de Installation Serie draait alles om flat panel montage met maximale gebruikersvriendelijkheid. Alle statieven en trolleys
worden standaard geleverd met een Panel Integrator. Hiermee kunt u tot vier standaard stopcontacten, audiovisuele
bedieningspanelen, USB-poorten of stopcontacten op de gewenste hoogte in de Installation Series-kolom integreren. Meer
aansluitingen binnen handbereik nodig? Geen probleem, voeg gewoon een extra paneelintegrator toe die ook als accessoire
verkrijgbaar is.
Kabels zijn verborgen in het speciale kabelcompartiment in de kolom. Deze wordt afgedekt door een afdekstrip voor
eenvoudige toegang en een nette en opgeruimde afwerking.
De Installation Serie biedt een oplossing voor elke ruimte dankzij de grote verscheidenheid aan installatie-opties: vrijstaand,
verrijdbaar, bevestigd aan vloer / wand / plafond en in een opstelling voor videoconferencing.
De 170x140 montagekop kan eenvoudig op en neer over de kolom worden geschoven en stevig in de gewenste positie
worden gefixeerd. Integreren is simpel voor iedereen, klein of groot, omdat de monitor kan worden ingesteld op de best
passende werkhoogte.
In combinatie met een van onze universele wandbevestigingen past elk scherm op de Installation Series.
Voordelen in één oogopslag:
Alle connecties binnen handbereik
Onzichtbare bekabeling
Voor elke ruimte een oplossing
Instelbare werkhoogte
Past op elk scherm
Eenvoudige installatie
TÜV-5 gecertificeerd 
 
Meer weten? Download onze Installation Serie folder.
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Technische specificaties
Maximale lengte:
Kleur:
Maximale belasting:
Schermpositie:
Inch bereik:
Mobiel/vast:

Max. 1806 mm (hart scherm)
Zwart

85 kg
Landscape, Portrait

Max. 90 inch
Vast

Hoogteverstelling:
Bracket/interface:
Type bracket/interface:
Montagesysteem:
Overige informatie:

Handmatig
Exclusief

Universeel
170 x 140 mm

Combineer met een van onze
wandbevestigingen (052.1000 / 052.2000 / 052.6000)
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