
PFW 6810 Display Muurbeugel
kantelbaar

Artikelnummer (SKU) 7368100
Kleur Zwart

Belangrijke voordelen

• Eenvoudig waterpas maken en installeren
• Voor de zwaarste schermen
• Waterpas maken na montage
• Zelfcentrerende displaybouten

De PFW 6810 is een stevige en tevens elegante vaste
wandsteun. De steun is voorzien van een esthetisch
geïntegreerd slot en kan daarnaast tot 15° kantelen. De steun
is geschikt voor displays van 55 tot 80 inch, met een gewicht
van maximaal 75 kg.

Stevig, veilig en eenvoudig te installeren
De professionele producten van Vogel's zijn speciaal
ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie. Alle
producten uit de 4000-serie zijn TüV5-gecertificeerd. Maximaal
veilig in openbare ruimten of hotels.
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Specificaties
Nummer producttype PFW 6810 Display wall

mount tilt
Artikelnummer (SKU) 7368100
Kleur Zwart
EAN enkele doos 8712285334184
TÜV-gecertificeerd Ja
Kantelen Kantelsysteem tot 15°
Garantie 5 jaar
Max. laadgewicht (kg) 75
Min. hole pattern 75mm x 75mm
Max. hole pattern 800mm x 400mm
Max. formaat bout M8
Max. hoogte van interface (mm) 550
Max. breedte van interface
(mm)

870

Fischer inbegrepen True
Waterpasfunctie Post-installation horizontal

levelling Horizontaal
waterpas maken na
montage Horizontale
Ausrichtung nach der
Installation Livellamento
orizzontale post-
installazione Mise de
niveau horizontale
après installation

Nivelación horizontal
posterior a la instalación
Горизонтальное
выравнивание после
монтажа Poziomowanie
w poziomie po montażu
Juster vandret, selv efter
installationen

Opties vergrendeling Lock included / integrated
Slot inbegrepen /
geïntegreerd Schloss
enthalten / integriert
Lucchetto incluso /
integrato Cadenas
inclus / intégré Cerradura
incluida / integrada
Имеется встроенная
блокировка Zamek w
komplecie / wbudowany
Lås indbygget/medfølger

Max. horizontaal gatenpatroon
(mm)

800

Max. grootte beeldscherm
(inch)

80

Max. verticaal gatenpatroon
(mm)

400

https://www.vogels.com
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Specificaties
Min. afstand tot de muur (mm) 52
Min. horizontaal gatenpatroon
(mm)

75

Min. grootte beeldscherm (inch) 55
Min. verticaal gatenpatroon
(mm)

75

Positie Landscape Horizontaal
Querformat Orizzontale
Paysage Apaisado
Альбомная ориентация
Poziomy Liggende

Productgroep Display mount tilt
Onderhoudspositie True
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Productlijn PFW 6000 Series
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