
Algemene informatie

Door gebruik te maken van een plafondbeugel kun je je 
beamer of projector zo monteren dat het beeld perfect 
geprojecteerd wordt op de muur of op een scherm. De 
beugel zorgt voor een stabiele plaatsing, waardoor de 
beelden scherp en zonder veel beweging worden 
geprojecteerd. Deze VLM-PM20 plafondbeugel van Nedis® 
is draaibaar in een hoek van 360 graden en je kunt hem 45 
graden kantelen zodat je zelf de optimale projectiehoek 
kunt kiezen. Je kunt de beugel eenvoudig in hoogte 
verstellen van 595 mm tot 1025 mm. Hij is geschikt voor 
vrijwel alle projectoren met een maximaal gewicht tot 10 kg.

Eigenschappen

• Deze plafondbeugel is uitgevoerd in zwart staal van 
hoogwaardige kwaliteit
• Hij is geschikt voor beamers en projectoren met een 
maximaal gewicht van 10 kg
• Hij is draaibaar in een hoek van 360°
• Je kunt hem kantelen in een hoek van 45° 
• Deze beugel is verstelbaar in lengte van 550 mm tot 1000 
mm
• Verankering aan vier armen
• Een instructiemanual en alle benodigde materialen voor 
montage worden meegeleverd

Specificaties

Hellingshoek: +45° / -45°
Aantal armen: 4
Mounting hole range: 185 - 327 mm
Rotatiehoek: 360 °
Max. gewicht: 10 kg
Min. afstand tot de muur: 550 mm
Max. afstand tot de muur: 1000 mm
Kleur: Zwart

Verkoopinformatie

Ordercode: PJCM200BK
Productomschrijving: Plafondbeugel voor Projector | 

360° Draaibaar | Max. 10 kg | 
Afstand tot de Muur 550 - 1000 
mm | Zwart

Verpakking: Giftbox
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 160x575x91 2875 gr.
4 590x205x345 12120 gr.
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Materiaal: Steel
Toepassing: Plafond
Functionaliteit: Draai- en Kantelbaar

Inhoud verpakking

• 1x plafondbeugel voor projector
• Montagemateriaal
• Handleiding
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Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch 
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 13/01/2019 04:19:16
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