
PRODUCTLEAFLET

Vloerlift XL max. 86 inch

052.7200052.7200  Vloerlift XL voor touch screen max. 86 inch, 135 kgVloerlift XL voor touch screen max. 86 inch, 135 kg

Producten 052.7200 en 052.7250 zijn snel en eenvoudig te installeren vloerliften met elektrische hoogteverstelling. De liften zijn
uitgerust met een VESA schermbeugel welke geschikt is voor de meeste VESA patronen. De vloerlift dient dicht bij de muur
geïnstalleerd te worden waarna deze kan worden vastgemaakt met de instelbare muurbeugel. De vloerlift wordt geleverd met
een afstandsbediening om het scherm in de gewenste hoogte te verstellen tot 500 (052.7250) of 600 (052.7200) mm. Achter de
montage-functie, is ruimte gereserveerd voor het plaatsen van een mini-PC. Voor het gebruik van een thin-client-PC,
VESA75/100 is een montage patroon opgenomen. Product 052.7250 is onze vloer lift mini; het product is 100 mm kleiner dan
product 052.7200 en biedt hoogteverstelling van 500 mm. Een optionele lift ondersteuning (052.7255) kan worden toegevoegd
voor het verlengen van de eenheid en het product te voorzien van een logo.
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PRODUCTLEAFLET

Vloerlift XL max. 86 inch

Technische specificaties
Minimale lengte:
Maximale lengte:
Gewicht:
Kleur:
Maximale belasting:
Schermpositie:
Inch bereik:

1145 mm
1745 mm

30.80 kg
Zwart, Aluminium

135 kg
Landscape, Portrait

max. 86 inch

Mobiel/vast:
Hoogteverstelling:
Bracket/interface:
Type bracket/interface:
Bereik bracket/interface:
Kabeldoorvoer:

Vast
Elektrisch 600 mm, snelheid tot 20 mm/s
Inclusief

VESA
Max. 600 - 400

30 mm Ø
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