PRODUCTLEAFLET
Business & VC Trolley

062.2875 Business & VC trolley elektrisch verstelbaar, max. 2x 65 inch 100kg
Naast het basis pakket trolleys met en zonder hoogteverstelling die veelal in de educatie markt worden gebruikt is ook een
complete range verrijdbare oplossingen beschikbaar die speciaal is ontwikkeld voor het gebruik van (touch-)flat panels en
video conference in de zakelijke markt. Deze trolleys hebben een luxere uitstraling en bieden de mogelijkheid om alle
randapparatuur uit het zicht in de behuizing van de trolley weg te werken. Voor de inbouw van de randapparatuur zijn diverse
accessoires beschikbaar en ook voor het gebruik van een VC camera en bijvoorbeeld een soundbar zijn eenvoudig te
monteren adapters verkrijgbaar.
De 062.2870 is verrijdbaar en heeft een elektrisch verstelbare hoogte positie voor monitoren van 55 tot 84 inch met een
maximale belasting van maar liefst 100 kilo. Het midden van de monitor is vrij te positioneren tussen 1040 - 1700 mm vanaf de
vloer en dat maakt de trolley hiermee ideaal voor het gebruik in vergaderruimtes en (compacte) boardrooms. Indien een
vaste positie van de monitor gewenst is kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de 062.2860 of een van de andere
trolleys. Uiteraard staat het SmartMetals team voor u klaar voor advies en de juiste keuze.
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PRODUCTLEAFLET
Business & VC Trolley

Technische specificaties
Minimale lengte: 1040 mm hart panel
Maximale lengte: 1700 mm hart panel
Gewicht: 100.00 kg
Kleur: Wit, Zwart
Maximale belasting: 100 kg
Schermpositie: Landscape
Inch bereik: max 2x 65 inch

Mobiel/vast: Mobiel
Hoogteverstelling: Elektrisch 660 mm, snelheid tot 38 mm/s
Bracket/interface: Inclusief
Type bracket/interface: VESA
Bereik bracket/interface: VESA 400 hoog
Overige informatie: Incl. anti-collision
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