
EPW 6565 Projector wandoplossing
De EPW 6565 Projector wandoplossing maakt een flexibele en stijlvolle wandbevestiging mogelijk voor uw projector.
Bevestig de projector eenvoudig op de gewenste positie en vergrendel hem daarna. De meegeleverde universele EPA 6505
Projectorconnector is geschikt voor vrijwel alle projectoren met een gewicht tot 10 kg. De Easy Connect-mogelijkheid maakt
de oplossing geschikt voor Vogel’s Click & Switch-systeem.

Max. gewicht van TV (kg) 10.0

Draaien (°) 360

Kantelen (°) 20

Garantie 10 jaar



EPW 6565 Projector wandoplossing
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 AdvanCISTM 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 6560 tevens worden voorzien van een universeel hangslot.

De EPW 6565 bevat de complete wandoplossing, bestaande uit de EPA 6505 Projectorconnector en de EPW 6560
Wandmodule.

Kenmerken
- Klik & schakel
- Kantelen, draaien en rollen
- Eenvoudige aansluiting
- Eenvoudige installatie
- Universeel
- Aanpassen & vastmaken
- Cable Inlay System
- Modulair systeem

Logistieke informatie
EAN code product 8712285311444

Nettogewicht (kg) 2.11

Single Box Width (mm) 280

Single Box Length (mm) 542

Single Box Height (mm) 100
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