i3FLOORSTAND
TIP & TOUCH STAND MANUAL (062-7050)
TIP & TOUCH STAND ELECTRICAL (062-7550)

Produkt TIP & TOUCH STAND MANUAL byl
vyvinut speciálně pro uživatele, kteří chtějí
používat i3TOUCH obrazovku buď v horizontální
nebo ve vertikální poloze ; nazýváme ji Tip &
TOUCH. Tento pojízdný stojan má elektrické
nastavení výšky 78 až 146 cm (střed obrazovky);
navíc funkci 90 ° otočení. Na TIP & TOUCH
MANUAL mohou být instalovány i3TOUCH až do
hmotnosti 106 kg.

Plně elektrický TIP & TOUCH STAND
ELECTRICAL pro i3TOUCH obrazovky je pro
zákazníky, kteří chtějí optimalizovat instalační
proces. Tento stojan má plynulé elektrické
nastavení výšky 78 až 146 cm a integrovanou
elektrickou funkci 90 ° otočení. Tento mobilní
stojan má držák obrazovky kompatibilní s
většinou VESA úchytů a zvládne maximální
zatížení 100 kg.
SPECIFIKACE

Název modelu

TIP & TOUCH STAND MANUAL (062-7050)

Minimální délka
Maximální délka
Hmotnost
Barva
Maximální zatížení
Rozsah v pacích
Mobilní / pevná
Nastavení výšky
Držák / interface
Držák / nastavení rozhraní
Funkce náklonu 90 °
Kabelový kanál

919 mm
1594 mm (střed obrazovky)
69,00 kg
stříbrno-šedá
106 kg
32 až 50 palců, 50 - 65 palce
mobilní
Manuální
zdarma
Nahlédněte do návodu
90 °
30 mm Ø

Název modelu

TIP & TOUCH STAND ELECTRICAL (062-7550)

Minimální délka
Maximální délka
Hmotnost
Barva
Maximální zatížení
Rozsah v pacích
Mobilní / pevná
Nastavení výšky
Držák / interface
Držák / nastavení rozhraní
Funkce náklonu 90 °
Kabelový kanál

919 mm
1594 mm (střed obrazovky)
71,00 kg
stříbrno-šedá
100 kg
32 až 50 palců, 50 - 65 palce
mobilní
Elektrické
zdarma
Nahlédněte do návodu
90 °
30 mm Ø

Záruka 5 let, 3 roky na elektrické komponenty

Vertikální poloha

Horizontální poloha
- interaktivní stolek

i3FLOORSTAND
FLOOR LIFT MINI pro i3TOUCH max. 120 kg (052.7250)
FLOOT LIFT XL pro i3TOUCH max. 120 kg (052.7200)
FLOOR LIFT on WHEELS pro i3TOUCH, max. hmotnost 120 kg (062.7275)

Produkty 052.7200 a 052.7250 se rychle a snadno instalují
na podlahu, umožňují elektrické výškové nastavení vašich
(i3TOUCH) obrazovek. Zdvihy jsou vybaveny držákem
obrazovky, který obsahuje většinu VESA modelů, takže jsou
vhodné pro téměř všechny displeje. Jednotka vyžaduje
umístění v blízkosti zdi na které může být upevněn
nastavitelným držákem na stěnu.
Produkt 062.7275 je zdvih umístěný na kolečkách.
Zdvih je dodáván s dálkovým ovládáním pro nastavení výšky
displeje v rozmezí 500 mm (052.7250) nebo 600 mm
(052.7200). Za upevňovacím prvkem je prostor vyhrazený
pro umístění mini PC. Pro použití tenkého klienta PC je
VESA75/100 v ceně.
Produkt 052.7250 Floor lift MINI je o 100 mm menší než
produkt 052.7200, nabízí nastavení výšky v rozmezí 500mm.

SPECIFIKACE
Model

FLOOR LIFT MINI pro (dotykové) ploché obrazovky, max. hmotnost 120 kg (052.7250)

Minimální délka

883,5 mm

Maximální délka

1383,5 mm

Hmotnost

31 kg

Barva

hliník

Maximální zatížení

120 kg

Rozsah v palcích

32 až 50 palců, 50 - 65 palce, 65 - 70 palce

Nastavení výšky

Elektrické

Držák / interface

zdarma

Držák / interface

Max. 600-400

Kabelový kanál

30 mm Ø

Model

FLOOR LIFT XL pro (dotykové) ploché obrazovky, max. hmotnost 120 kg (052.7200)

Minimální délka

1147.5 mm

Maximální délka

1747.5 mm

Hmotnost

35.5 kg

Barva

hliník

Maximální zatížení

120 kg

Rozsah v palcích

32 až 50 palců, 50 - 65 palce, 65 - 70 palce

Nastavení výšky

Elektrické

Držák / interface

zdarma

Držák / interface

Max. 600-400

Kabelový kanál

30 mm Ø

Model

FLOOR LIFT on WHEELS pro i3TOUCH, max. hmotnost 120 kg (062.7275)

Minimální délka

1030 mm

Maximální délka

1530 mm (centre screen)

Hmotnost

42.00 kg

Barva

černá

Maximální zatížení

135 kg

Orientace obrazovky

Na šířku nebo na výšku

Rozsah v palcích

32 až 50 palců, 50 - 65 palce, 65 - 70 palce

Mobilní / pevné

Mobilní

Nastavení výšky

Elektrické

Držák / interface

zdarma

Držák / interface

Max. 600-400

Záruka: 5 let, s výjimkou 3 roky na elektrické součásti
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Odkládací plocha pro notebook
(052-7240)
(pro všechny modely)

Police pro klávesnici
(052-7245)
(pro všechny modely)

Stěnová upevňovací sada, pokud nelze vrtat do podlahy
(052-7230)
(pouze pro MINI a XL)

Základna pro Floor lifts
(052-7210)
(pouze pro MINI a XL)

Uzamykatelný kryt (063-7260)
(pouze pro Floor Lift on Wheels)

