Rack para videoconferência

TVCS
O rack para videoconferência TVCS, proporciona a perfeita combinação com as
TV’s de 32” a 65”. Com coluna em aço carbono, permite organizar os cabos na
parte interna da coluna. Acompanha régua com 05 tomadas. Possui como
acessórios opcionais uma bandeja, um suporte para câmera de
videoconferência e suporte para Soundbar.

Características do produto
 Coluna em aço carbono e base em MDF preto;
 Disponível na cinza.
 Para 01 TV (de 32” a 65”);
 Compatível com sistema VESA até 800x500 (HxV);
 Régua com 05 tomadas;
 Furação na lateral da coluna para passagem de cabos;
 O cabeamento é feito internamente a coluna;
 Sua pintura eletrostática proporciona durabilidade,
beleza e fino acabamento;
 Capacidade de carga para TV: 50 kg;
 Altura ajustável do suporte de câmera;
 Base com 04 rodízios, com 02 travas;
 Fornecido com parafusos, porcas, arruelas

 Dimensões:

 Base: 768 x 600 mm (LxP);

 *Acessórios Opcionais:
 Bandeja para Blu-ray / Notebook / Codec;
o 382 x 440 mm (LxP) – Carga max.: 5kg
 Suporte para câmera de videoconferência;
o 290 x 180 mm (LxP) – Carga max.: 5kg
 Suporte para Soundbar

A TES oferece uma linha completa de acessórios para
soluções audiovisuais. Suportes de teto para projetores
multimídia,
suportes
para
TV’s,
racks
de
videoconferência, telas de projeção e lousas de aço
cerâmico. Consulte-nos sobre seu projeto. Temos a
solução certa para melhor lhe atender.

Bandeja*

Suporte
para câmera*

Suporte
para Soundbar*

Garantia e Assistência Técnica
O rack de videoconferência TVCS possui garantia
de 01 (um) ano, a partir da data de compra do
produto, para defeitos de fabricação. Caso o
produto sofra danos
provocados por fatores
externos, quedas, ações da natureza, consertos e
manutenção por pessoas não autorizadas, haverá
perda de garantia.
A TES possui uma rede assistência técnica
autorizada pelo Brasil. Entre em contato pelo nosso
website www.tes.com.br
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 Altura: 1600 mm; (opcional para 1500mm)

Figuras ilustrativas

para instalação da TV;

