EPW 6565 Projector Wall Mount

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8023654
Zilver

Belangrijke voordelen
•
•
•
•

Makkelijk met één klik te (ver)plaatsen
Bevestig de beamer op de gewenste positie en vergrendel
hem daarna
Monteer je beamer rechtop of omgekeerd
Bevestig de beamer op de gewenste positie

The EPW 6565 Projector Wall Mount lets you mount your
projector on the wall with style. You can easily position your
projector and secure it to maintain a stable image while
viewing with the Adjust & Secure feature. It comes with the
universal Projector Connector that ﬁts virtually every projector
weighing up to 10 kg.
Nu kunt u uw projector tegen de wand plaatsen.
De ﬂexibele horizontale arm biedt uiteenlopende
plaatsingsmogelijkheden. Dankzij de omkeerbare
bevestigingsmogelijkheid van de arm kunt u uw projector
recht omhoog of ondersteboven bevestigen voor de
beste projectie op elke gewenste hoogte. Welke grootte
uw projector ook heeft, de instelbare arm zorgt voor een
probleemloze plaatsing, zowel horizontaal (voor de ideale
afstand tot de wand) als verticaal (voor de ideale hoogte).
De unieke bolvormige scharnierverbinding geeft de projector
een enorme bewegingsvrijheid, zodat u het gewenste
projectiebeeld kunt realiseren. Met Aanpassen & vastmaken
kunt u de gewenste positie van de projector nadien
vastzetten. De kabel verbergt en leidt u probleemloos op elke
gewenste hoogte dankzij het gepatenteerde AdvanCIS™
cable management system. Als de projector niet in gebruik is,
kunt u de projector en de horizontale arm eenvoudig met één
klik verwijderen. Om diefstal te voorkomen, kan de EPW 6565
tevens worden voorzien van een universeel hangslot.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Garantie
Max. laadgewicht (kg)
Productgroep
Kogelgewricht
Productlijn

EPW 6565
8023654
Zilver
8712285311444
10 jaar
10
Projector mount
20
General

