
FL55-875WH1 NEOMOUNTS BY NEWSTAR GEMOTORISEERDE

Neomounts by Newstar FL55-875WH1 gemotoriseerde vloersteun voor 37-100"

schermen - Wit

De Neomounts by Newstar FL55-875WH1 is een mobiele vloersteun voor displays tot 100"

met een maximaal draagvermogen van 110 kg. De trolley heeft 65 cm gemotoriseerde

hoogteverstelling (35 mm/seconde), wordt bediend middels een bedrade afstandsbediening

en is voorzien van een anti-collision systeem voor extra veiligheid. Een afsluitbaar,

geventileerd hardware compartiment met kabelopening is inbegrepen en optioneel voor

installatie.

De trolley heeft praktische handgrepen en vier stevige dubbele vergrendelbare zwenkwielen

van 10 cm, waarmee de trolley eenvoudig verplaatst kan worden en gebruikt waar je maar

wilt. Dankzij de grote zwenkwielen vormen drempels of tapijten geen uitdaging voor de

FL55-875WH1. Door de open wielbasis is het (touch)display goed toegankelijk en kan

eenvoudiger om voorwerpen heen gemaneuvreerd worden. De meegeleverde kabelgoot,

optioneel te installeren, verbergt en leidt de kabels van de vloersteun naar het scherm. De

vloersteun heeft een praktische kabelmanagementbeugel aan de achterzijde, voor

eenvoudige en veilige verplaatsing. Bovendien is aan de onderkant van de trolley een ruimte

met tie-wrapgaten aanwezig voor de installatie van een stekkerdoos.

De vloerstandaard is gedeeltelijk voorgemonteerd verpakt, voor een snelle en eenvoudige

installatie. Het scherm kan worden beveiligd door de beugels te vergrendelen met een

hangslot (niet meegeleverd). Bovendien is de FL55-875WH1 compact verpakt voor

geoptimaliseerd transport en opslag.

De AFL-875WH1 videobar & multimedia kit is optioneel beschikbaar en maakt de installatie

van een separaat camera-plateau en multimedia-plateau op de trolley mogelijk. Bij de kit

inbegrepen is een adapter voor de Logitech Rally Bar (Mini). Daarnaast is het

multimedia-plateau geschikt voor installatie van o.a. de Logitech Tap.

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Min. beeldformaat* 37 inch

Max. beeldformaat* 100 inch

Max. draagvermogen 110 kg (per scherm)

Schermen 1 

VESA minimaal 100x100 mm 

VESA maximaal 800x600 mm 

FUNCTIONALITEIT

Type Vlak 

Hoogteverstelling 115,2-180,2 cm 

Hoogte 212,7 cm 

Breedte 101,9 cm 

Diepte 83,1 cm 

Verstellingstype Elektrisch 

Vergrendelbaar Vergrendelbaar -

Hangslot niet

inbegrepen 

INFORMATIE

Kleur Wit 

Hoofdmateriaal Staal 

Garantie 5 jaar 

EAN code 8717371449728

*NB. De vermelde inch-maten zijn slechts een

indicatie, gecombineerd met het gewicht en de

VESA-maten. Het maximale gewicht en de

VESA-maat zijn absolute beperkingen voor de

producten en dienen niet te worden

overschreden.
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