مواصفات المنتج
خيارات حامل لوحة التحكم المسطح التفاعلي

مواصفات الحامل المتحرك بارتفاع ثابت
متوافق مع جميع أحجام لوحات التحكم  ActivPanel 5و ActivPanel i-Seriesو ActivPanel 6وActivPanel Elements series

المواصفات المادية
أبعاد المنتج
أبعاد العبوة

 731 × 1800 × 1039مم ( 29 × 71 × 41بوصات)
صندوق  1من  175 × 770 × 1100 :2مم ( 6.9 × 30.3 × 43.3بوصات)
صندوق  2من  180 × 250 × 1215 :2مم ( 7.1 × 10 × 47.8بوصات)

الوزن الصافي
وزن العبوة

 34كجم ( 75رطالً)
صندوق  1من  30.3 :2كجم ( 67رطالً)
صندوق  2من  16.6 :2كجم ( 37رطالً)

محتويات العبوة
محتويات الصندوق

صندوق  1من  :2قاعدة متحركة ،مهايئ لوحة تحكم
صندوق  2من  :2عمود ثابت ،مباعد ،طقم براغي ،دليل المستخدم

المتطلبات اإلضافية
يتطلب وجود حامل تثبيت Promethean VESA ( AP-WALLMNTأو  )AP-WALLMNT-2الذي يتم شحنه كجزء قياسي مع بعض
لوحات التحكم.

الملحقات االختيارية
مقابض الدفع/السحب ،درج للكمبيوتر المحمول ،حامل تثبيت كاميرا

التركيب

الضمان

يجب إكمال تركيب هذا المنتج بواسطة عامل تركيب مؤهل .إن استخدام المكونات التي ال توفرها
 Prometheanأو ال تفي بالحد األدنى من المواصفات قد يؤثر على األداء والسالمة والضمان.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة .Support.PrometheanWorld.com

االمتثال والشهادات
الشهادات التنظيمية

الدعم
شهادة  ULللتوافق مع  ،62368-1و ،CEوCB

للتعرف على جميع منتجات  ،Prometheanيُرجى زيارة .Support.PrometheanWorld.com
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