BEAMER-C100

NEWSTAR BEAMER PLAFONDSTEUN

De BEAMER-C100 is een universele
plafondsteun voor beamers en projectoren.

SPECIFICATIES
Garantie
Hoogte
Hoogteverstelling
Kantelen (graden)
Kleur
Max. draagvermogen
Min. draagvermogen
Roteren (graden)
Type

Zwenken (graden)
EAN code

Met deze NewStar plafondsteun, model BEAMER-C100, bevestigt u een beamer/projector
aan het plafond.

5 jaar
58 - 83 cm
Manual
20°
Zwart
15
0
360°
Full motion
Kantelen
Roteren
Zwenken
360°
8717371440619

Door gebruik te maken van een plafondsteun profiteert u optimaal van de mogelijkheden van
uw projector. De steun is eenvoudig in hoogte te verstellen van 58 tot 83 cm. De projector
kunt u met dit model kantelen, zwenken en draaien. Hierdoor creëert u de ideale instelling.
Deze steun is geschikt voor montage aan schuine plafonds. Kabels zijn netjes weg te
werken in de kolom.
De BEAMER-C100 is geschikt voor projectoren t/m 15 kilo en universeel te monteren op
projectoren. Op de onderzijde van de projector treft u montagegaten aan. Hierop monteert u
onze steun. De steun beschikt over een snelkoppeling. Demontage van de projector is door
deze koppeling eenvoudig. Hierdoor kan de beamer veilig worden opgeborgen.
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