B-TECH aV mounts
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BT8210
UltraSLANKE UniversELE
flatscreen-Wandbeugel
De ultraslanke BT8210 maakt het mogelijk om middelgrote
schermen tot 50kg op slechts 14mm van de wand te monteren.
Schermmontage verloopt zo snel en eenvoudig mogelijk
dankzij functies zoals schermuitlijning na installatie, B-Tech's
nivelleringssysteem OWLS™ en eenvoudige inhaak-installatie. De
BT8210 beschikt ook over B-Tech's gepatenteerde 'Torsion-Lock'
sluitsysteem om ongeoorloofd verwijderen van het scherm te
voorkomen. Alle montageschroeven zijn inbegrepen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Aanbevolen schermgrootte1

t.e.m. 55"

Max. gewicht

50kg

Universele bevestigingspunten

t.e.m. 440 x 400mm

VESA® compatibiliteit

t.e.m. 400 x 400

Afstand van de wand

14mm

Kenmerken

1

Slechts een richtlijn; gebruik van schermen buiten deze aanbevolen schermgrootte
(binnen redelijke grenzen) is prima, zolang het scherm een compatibel
bevestigingspatroon heeft en de gewichtslimiet niet wordt overschreden.

 Ultraslank design bevestigt scherm op slechts 14mm van de wand
 Gepatenteerd 'Torsion-Lock' sluitsysteem helpt ongeoorloofd
verwijderen van schermen voorkomen
 Voorzien van OWLS™ (On Wall Levelling System) om de wandplaat
na montage waterpas te stellen, zodat er niet opnieuw in de muur
geboord hoeft te worden
 Geschikt voor betonnen of bakstenen wanden
 Zijdelingse afstelling van het scherm na montage
 Vergrendelingsschroeven, inbussleutel en vergrendelingsstangen
worden meegeleverd voor een veilige installatie
 Wordt voorgemonteerd geleverd om de installatietijd te verkorten
 Eenvoudige 'inhaak'-installatie met alle montagemateriaal inbegrepen

55"
140
cm

Ultraslank design bevestigt scherm op
slechts 14mm van de wand

Schermuitlijning na installatie voor een
perfecte plaatsing iedere keer

B-TECH PROFESSIONAL

Gepatenteerd 'Torsion-Lock' sluitsysteem
helpt ongeoorloofd verwijderen van
schermen voorkomen

Alle montagemateriaal inbegrepen

Voor meer informatie ga naar www.btechavmounts.com
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VERZENDINFORMATIE

KLEUr:

BESTELRef:

EAN-Code:

aantal hoofdkartons:

aantal binnendozen:

gewicht hoofdkarton:

volume hoofdkarton:

Zwart

BT8210/B

5019318082016

8

2

20.74kg

0.063m3

ACCESSOIRES EN gerelateerde producten

BT8422

Universele flatscreen-wandbeugel voor
schermen tot 80"

Voor meer informatie ga naar www.btechavmounts.com
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kennisgeving te wijzigen. De naam en het logo van B-Tech zijn gedeponeerde handelsmerken van B-Tech International Design & Manufacturing Ltd.
Alle andere merken en producten zijn handelsmerken van hun respectievelijk eigenaars. Alle afbeeldingen en symbolen van B-Tech zijn het exclusieve eigendom van B-Tech International Design & Manufacturing
Ltd. B-Tech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door onjuiste installatie of montage op onstabiele constructies. Elke reproductie of heruitzending of heruitgave van enig deel van
dit specificatieblad is ten strengste verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door B-Tech International Design & Manufacturing Ltd. E&OE
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