Product leaflet PREDIA.MOBILE

PREDIA.MOBILE Predia | Mobiele configuratie | max. VESA 800-600 (120kg)
Veiligheid en optimale flexibiliteit in de klas
De PREDIA.MOBILE biedt u grote flexibiliteit in het gebruik van uw touchscreen. Door het grote bereik van de hoog-laag
verstelling maakt u met de PREDIA.MOBILE uw touchscreen geschikt voor ergonomisch gebruik door iedereen. Door het
verrijdbare onderstel verplaatst u moeiteloos uw touchscreen binnen uw klaslokaal. Of verplaats uw touchscreen zelfs
helemaal naar een andere ruimte.
De PREDIA.MOBILE is voorzien van een afknelbeveiliging. Wanneer het scherm tijdens een beweging iets raakt, stopt de
beweging en gaat de lift een stukje terug in tegenovergestelde richting.
Gemak voor de installateur
Voor de installateur biedt de PREDIA.MOBILE groot installatie gemak. Monteer eerst de losse montage armen op het
touchscreen en hang deze daarna eenvoudig in de lift. De montagearmen worden daarna automatisch geblokkeerd. Niet
meer zoeken dus naar de juiste gaten met een zwaar scherm in je handen!
Standaard is de PREDIA.MOBILE voorzien van twee uitdrukbare 76mm plaatjes waarin eenvoudig een (dubbele)
wandcontactdoos kan worden ingebouwd. Ook zijn er uitdrukbare plaatjes voor het plaatsen van Neutrik® chassisdelen voor
bijvoorbeeld USB, netwerk, audio, etc.
Achter de monitor is voldoende ruimte voor het plaatsen van eventuele randapparatuur. Gebruik de optionele afsluitbare
afdekklep om deze apparatuur aan het zicht te onttrekken en te beschermen tegen diefstal en vandalisme.
PREDIA.MOBILE ook voor de zakelijke professional
De veilige in hoogte verstelbare systemen van PREDIA zijn ontwikkeld voor de onderwijsmarkt. Door het grote
gebruiksgemak en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding vinden deze systemen ook hun weg naar de zakelijke markt.
VOORDELEN
• Grote flat panel interface mount met max. VESA 800x600
• Eenvoudig te verwijderen/onderhoudspositie van de montagearmen
• VESA indicator op montage basis
• Met speciale uitdrukbare plaatjes om eenvoudig wandcontactdozen en Neutrik® chassis delen voor USB, netwerk, audio,
etc. te installeren
• Standaard geleverd inclusief Soundbar bracket
• Breder wielframe voor maximale stabiliteit met grote flat panels in combinatie met whiteboards
• Uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar (zoals de afsluitkap, bracket voor PC/Thin Client, pennenbak, whiteboard
vleugels)
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SPECIFICATION SHEET

Technische specificaties
Minimale lengte:
Maximale lengte:
Gewicht:
Kleur:
Maximale belasting:
Schermpositie:
Inch bereik:

912 mm
1562 mm
47.40 kg
Zwart
120 kg
Landscape, Portrait
Max. 86 inch

Mobiel/vast:
Hoogteverstelling:
Bracket/interface:
Type bracket/interface:
Bereik bracket/interface:
Kabeldoorvoer:
Overige informatie:

Mobiel
Electrisch 650 mm, snelheid tot 38 mm/s
Inclusief
VESA
Max. VESA 800x600
30 mm Ø
Standaard voorzien van anti-collision

Dimensions
mm [inch]
Revision
00
Sheet size
A4
Projection
Net weight
47.40 kg
Gross weight
51.15 kg
120 kg
Max. load

989

8.5

367.5

25 (12x)

VESA 300 - 800

410

M

100

912 - 1562
Stroke = 650

600

50

10.5

1178

777

M = minimal free space of 51mm
Note: This document and specifications herein are confidential and the exclusive property of SmartMetals Mounting Solutions B.V. Neither this design nor any
information contained in this drawing may be reproduced or disclosed to others without written consent of SmartMetals Mounting Solutions B.V. The design and
information will not be Reproduced, copied or used, either in part or in its entirety, as the basis for the manufacture or sale of items without written permission.
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Warning: Please study all instructions and illustrations carefully before installation.
Information in this document is subject to change without further notice.
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