Mobiele standaard met vaste hoogte voor ActivPanel

®

PRODUCTSPECIFICATIES

STANDAARDEN VOOR INTERACTIEF FLAT-PANEL

Vaste mobiele voet specificaties
Compatibel met alle maten ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 en ActivPanel Elements series

MECHANISCHE SPECIFICATIES
Productafmetingen
Afmetingen wanneer verpakt

1039 x 1800 x 731 mm (41 x 71 x 29 in)
Doos 1 van 2: 1100 x 770 x 175 mm (43,3 x 30,3 x 6,9 in)
Doos 2 van 2: 1215 x 250 x 180 mm (47,8 x 10 x 7,1 in)

Netto gewicht
Verpakt gewicht

34 kg (75 lbs)
Doos 1 van 2: 30,3 (67 lbs)
Doos 2 van 2: 16,6 (37 lbs)

PAKKETINHOUD
Wat zit er in de doos

Doos 1 van 2: Mobiele basis, paneeladapter
Doos 2 van 2: Vaste zuil, spreider, schroevenset, gebruikersgids

AANVULLENDE VEREISTEN
De Promethean VESA voet (AP-WALLMNT of AP-WALLMNT-2) is vereist, deze wordt standaard
geleverd met sommige panelen.

OPTIONELE ACCESSOIRES
Trek- en duwhendels, laptoptray, cameravoet

GARANTIE

INSTALLATIE

Vijf jaar garantie (upgradeopties beschikbaar en verschillend per regio).
Voor meer info gaat u naar PrometheanWorld.com/ActivCare.

NALEVING & CERTIFICERING
Wettelijke certificering

UL Recognized 62368-1, CE, CB

De installatie van dit product moet gedaan worden door een gekwalificeerde
installateur. Gebruik van onderdelen niet geleverd door Promethean, of
onderdelen die niet voldoen aan de minimumspecificaties kunnen van invloed
zijn op de prestaties, veiligheid en garantie. Voor meer informatie gaat u naar
Support.PrometheanWorld.com.

ONDERSTEUNING
Voor alle Promethean producten, gaat u naar Support.PrometheanWorld.com.
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TECHNISCHE TEKENINGEN
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CAD MODEL IS MASTER.
DO NOT SCALE DRAWING, IF IN DOUBT ASK.
ALL DIMENSIONS IN mm.
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