
LED-VW2500BLACK1 NEOMOUNTS BY NEWSTAR VIDEOWALL

Neomounts by Newstar LED-VW2500BLACK1 is een vlakke video wall wandsteun voor

schermen t/m 75" (191 cm), voor horizontale en verticale montage - Zwart

De Neomounts by Newstar videowall wandsteun, model LED-VW2500BLACK1 is een vlakke

muurbeugel voor horizontale en verticale montage van flatscreens tot 75" (191 cm). Doordat

meerdere steunen op elkaar aangesloten kunnen worden, is deze wandsteun uitermate

geschikt voor het maken van een videowall. De schermen kunnen onafhankelijk van elkaar

naar voren worden getrokken door middel van het pop-out systeem. Diepte van deze beugel

is 10 tot 29 centimeter.

De Neomounts by Newstar LED-VW2500BLACK1 is geschikt voor flatscreens tot 75" (191

cm). Het scherm kan zowel in landscape- als in portrait-modus worden geïnstalleerd. Om het

scherm in portrait-modus te monteren, worden extra VESA-beugels meegeleverd. Het

draagvermogen van dit product is 70 kg per scherm. De LED-VW2500BLACK1 kan

gemonteerd worden op schermen met een maximaal VESA gatenpatroon van 600x600 mm

aan de achterzijde van het scherm. 

Creëer een strakke videowandpresentatie met de Neomounts by Newstar

LED-VW2500BLACK1 videowandmontageoplossing!

Dit product is de opvolger van de LED-VW2500BLACK.

Deze wandsteun wordt geleverd inclusief installatiemateriaal.

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Min. beeldformaat* 32 inch

Max. beeldformaat* 75 inch

Min. draagvermogen 0 kg (per scherm)

Max. draagvermogen 70 kg (per scherm)

Schermen 1 

VESA minimaal 200x200 mm 

VESA maximaal 600x600 mm 

Afstand tot wand 10-29 cm 

FUNCTIONALITEIT

Type Vlak 

Hoogteverstelling 53 cm 

Breedteverstelling 67 cm 

Diepteverstelling 10-29 cm 

Kantelen (graden) 6° 

Roteren (graden) 6° 

Verstellingstype Micro aanpassing 

Vergrendelbaar Vergrendelbaar -

Hangslot niet

inbegrepen 

Videowall aanpassing Push to pop-out 

INFORMATIE

Kleur Zwart 

Hoofdmateriaal Staal 

Garantie 5 jaar 

EAN code 8717371448196

*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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