CVWB2255 Barco UniSee
videowall plafondoplossing 2x2

Artikelnummer (SKU)
Kleur

7922630
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•
•
•
•

Makkelijk te installeren en onderhouden
Snel te installeren
Eenvoudig op X-Y-Z-as uit te lijnen
Fraai design
TÜV-5 gecertiﬁceerd

Geen mogelijkheid om je Barco UniSee 2x2 videowall
aan de wand te plaatsen? Vogel's heeft een complete
kit samengesteld voor een professionele videowall
plafondoplossing. Deze videowall plafondoplossing kit is
speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van Barco UniSee
displays van 55 inch. Videowall plafondoplossing 2x2 Display
grootte: Barco UniSee 55 inch Afstand plafond tot bovenste
display: Max. 635 mm Kit bevat: • 2x PUC 1910, Plafondplaat •
2x PUC 2920, Buis • 2x PFB 3427, Display interface plaat • 2x PLM
8030, Verticaal proﬁel • 3x PLS 8001, Montage strips verticaal •
1x PFA 9136, UniSee bevestigingsadapter, 9 stuks • 3x PFA 9137,
UniSee montagekit • 1x PFA 9138, UniSee afstandsbus
Precisie met gemak, voor een naadloze installatie Met deze
samengstelde Barco UniSee kit combineer je plafondplaten
met PUC 29 palen uit de Vogel's Connect-it serie. En door
middel van de verticale proﬁelen, montage strips en speciﬁeke
UniSee adapters kun je je UniSee displays eenvoudig aan
het Connect-it systeem bevestigen. De montagekit en
afstandsbus zorgen voor een correcte positionering van
de displays zodat een naadloze en perfecte Barco UniSee
videowall gecreëerd kan worden. Toch op zoek naar een
groter formaat Barco UniSee videowall opstelling? Neem
contact met ons op. Wij stellen elk formaat UniSee videowall
in elke opstelling voor je samen. Als vloeroplossing of aan
het plafond, vast of mobiel. Installeer je videowall snel en
eenvoudig. Kies voor precisie met gemak voor een naadloos
eindresultaat. Een oplossing die precies bij jou en je klanten
past die in iedere omgeving geplaatst kan worden. Een
fraai design, één systeem voor verschillende toepassingen,
eenvoudig in onderhoud en zowel duurzaam als veelzijdig.
Vogel’s. For Sure.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Hoogte
TÜV-gecertiﬁceerd
Garantie

CVWB2255
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8712285341762
2034
Ja
5 jaar

