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Produktblad

Väggfäste med hiss

Ergotron® Neo-Flex™

Fördelar

• Constant Force (CF™) 
för nästintill friktionsfri 
justering i både höjd- och sidled

• Passar flertalet monteringstill-
behör från Ergotron, såsom 
väggskenor och stolpar

• Neo-Flex väggfäste med hiss är 
det mest ekonomiska alternativet 
av höjd- och viktjusterbara 
väggfästen för LCD-monitorer på 
marknaden

•  Lätt att ställa in för maximal 
komfort och effektivitet

•  13 cm justerbarhet i höjdled ger 
ergonomisk arbetshöjd för ett 
genomsnitt av både män och 
kvinnor

• Inställbar för vikter från 2,7 kg till 
7,2 kg

• Snabbt och enkelt montage på 
alla LCD-skärmar, Tablet PC 
och dockningsstationer som 
är VESA® MIS-D,100/75,C 
kompatibla

• 3 års garanti

Mer rörelse. Mindre motstånd. 
Känn skillnaden.

Öka nyttan av din LCD-skärm eller platta TV med Neo-Flex väggfäste med 
hiss! CF™-tekniken gör skärmen maximalt följsam och lättjusterad, utan 
varken skruvar eller rattar att vrida. Höj eller sänk. Vrid till höger eller vänster. 
Tippa upp eller ned. Du kan till och med vrida den i 90°  för vy i porträtt eller 
landskap.

• Perfekt för  kliniker, laboratorier, fabriker, flygplatser och alla andra 
platser där man vill nyttja utrymmet maximalt

• 13 cm justerbarhet i höjdled ger god ergonomi för arbetsplatser med 
flera användare

• Minskad risk för irriterande reflexer genom tiltning och justering i sidled
• Passar till flertalet monteringslösningar från Ergotron, såsom 

väggskenor och stolpar
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Tekniska data
Beskrivning och modell:
Neo-Flex Wall Mount Lift, modell NFW05L1B
 Artikelnummer: 60-577-195 (svart)

Monteringsalternativ:
Passar till flertalet monteringstillbehör från Ergotron, såsom 
väggskenor och stolpar. (levereras med träskruv för fastsättning i regel)

Viktkapacitet:  2,7–7,2 kg

Egenvikt: 2,7 kg

Storlek (monterad): 41,9 x 10,8 x 9,2 cm

Montering av bildskärmen enligt:
VESA FDMI MIS-D, 100/75, C 
(hålavstånd: 100 x 100 mm & 75 x 75 mm)

Garanti: 3 år

Panorera höger/
vänster upp till 70°*

Rörelseschema
13 cm i 
höjdled

Tilta framåt/bakåt upp 
till 35°*

Rotera 90° för porträtt 
eller landskap

Ställ in den perfekta betrakt-
ningsvinkeln för din skärm, 
LCD-TV eller Tablet PC, 
tack vare den nya tekniken 
Constant Force (CF™).

* Beror av storleken på din LCD-skärm.

Skärmen ansluter du 
enkelt med fyra skruvar.

Perfekt hemma där 
bordsytan är begränsad.

Använd i trånga 
utrymmen inom 
sjukvården.

Content is subject to change 
without notification.

Ergotron Representative:
Direktronik AB
Box 234, Konsul Johnsons vag 15
14923 Nynashamn
Tel:  +46 852 400 700
Fax: +46 852 018 121
info@direktronik.se
www.ergotron.se (English)
www.direktronik.se (Swedish)


