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VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר: 15 מ”מ

משקל נשיאה: עד 30 ק”ג

VESA:200X200 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר: 20 מ”מ
משקל נשיאה: 30 ק”ג

VESA: 400X400 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר: 25 מ"מ
 משקל נשיאה: 45 ק"ג

ניתן לשינוי גובה לאחר ההתקנה

VESA:400X600 :רחק ברגים 
 מרחק מהקיר: 25 מ”מ
 משקל נשיאה: 50 ק”ג

ניתן לשינוי גובה לאחר ההתקנה

PLB-480 LCD-201 65“ מתקן צמוד קיר לגודל מסך עד מתקן צמוד קיר לגודל מסך עד ”27

PLB-600 NEW 75“ מתקן צמוד קיר לגודל מסך עד

LCD-200P42“ מתקן צמוד קיר לגודל מסך עד

PLB-1000

VESA:900X600 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר: 32 מ”מ

 משקל נשיאה מקסימלי: 100 ק”ג
נעילה קפיצית

מתקן צמוד קיר לגודל מסך עד “100 

PLB-900 86“ מתקן צמוד קיר לגודל מסך עד

VESA:700X500 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר: 40 מ”מ

משקל נשיאה מקסימלי: 75 ק”ג

PLB-700 86“ מתקן צמוד קיר לגודל מסך עד

VESA: 400X700 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר: 27 מ”מ

 משקל נשיאה מקסימלי 60 ק”ג
ניתן לשינוי גובה לאחר ההתקנה

audio1@netvision.net.il  
audioline@outlook.co.il
bennyaudioline@gmail.com



זרועות דו מפרקיות

,VESA: 300X300,400X200,400X300 :מרחק ברגים 
 600X300,600X400,800X400 

 זרוע במצב סגור: 70 מ"מ במצב פתוח 800 מ"מ
 משקל נשיאה: עד 70 ק"ג

 הטיית זווית: 15  מעלות
 ניתנת לסיבוב 60 מעלות לכל צד

הטייה אנכית 3 מעלות

LPA57-686LPA49-483XLD זרוע דו מפרקית לגודל מסך עד ”100 LPA57-466A80” זרוע דו מפרקית זרוע דו מפרקית לגודל מסך עד 
לגודל מסך עד ”80

VESA75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 50 מ”מ במצב פתוח 350 מ”מ

 משקל נשיאה: עד 20 ק”ג
 הטיית זווית: 12 מעלות

 ניתנת לסיבוב 180 מעלות לכל צד
צידוד 3+ 3-

SP-10027” זרוע דו מפרקית לגודל מסך עד

VESA: 100X100,200x200,400x400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 58 מ"מ במצב פתוח 614 מ"מ

 משקל נשיאה: עד 35 ק"ג
 הטיית זווית: 8 מעלות

 ניתנת לסיבוב 180 מעלות לכל צד
צידוד 5+ 5-

SP-440-L60” זרוע דו מפרקית לגודל מסך עד P-455” זרוע דו מפרקית לגודל מסך עד

VESA: 100X100,200x200,400x400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 53 מ"מ במצב פתוח 499 מ"מ

 משקל נשיאה: עד 31 ק"ג
 הטיית זווית: 10 מעלות

 ניתנת לסיבוב 160 מעלות לכל צד
צידוד 3+ 3-

VESA:200x200,400x400,600X400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 110 מ"מ במצב פתוח 712 מ"מ

 משקל נשיאה: עד 68 ק"ג
 הטיית זווית :10 מעלות

 ניתנת לסיבוב 180 מעלות לכל צד
צידוד 4+ 4-

SP-275” זרוע דו מפרקית לגודל מסך עד

VESA:200x200,400x400,600X400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 58 מ"מ במצב פתוח 500 מ"מ

 משקל נשיאה: עד 45 ק"ג
 הטיית זווית: 10 מעלות

 ניתנת לסיבוב 160 מעלות לכל צד
צידוד 3+ 3-

P-675” זרוע דו מפרקית לגודל מסך עד

,VESA:200X200,300X100,300X200 :מרחק ברגים 
 400X200,400X300,400X400,600X300 

 זרוע במצב סגור: 70 מ"מ במצב פתוח 800 מ"מ
 משקל נשיאה: עד 70 ק"ג

 הטיית זווית: 15  מעלות
 ניתנת לסיבוב 90 מעלות לכל צד

צידוד 3+ 3-

,VESA:200X200,300X200,300X300 :מרחק ברגים 
 400X200,400X300,400X400,600X400,800X400 

 זרוע במצב סגור: 82 מ"מ במצב פתוח 1015 מ"מ
 משקל נשיאה: עד 50 ק"ג

 הטיית זווית: 15  מעלות
 ניתנת לסיבוב 90 מעלות לכל צד

צידוד 3+ 3-

VESA: 200X200, 600X400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 52 מ”מ במצב פתוח 380 מ”מ

 משקל נשיאה: עד 36.40 ק”ג
 הטיית זווית: 10 מעלות

 ניתנת לסיבוב 180 מעלות לכל צד
צידוד 3+ 3-

P-570” זרוע דו מפרקית לגודל מסך עד

זרועות דו מפרקיות ארגונומיות

F-300F-450 זרוע דו מפרקית ארגונומית למסכים עד ”50זרוע דו מפרקית ארגונומית למסכים עד ”40

VESA:75X75,100X100, 200X200, 400X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 8-16 ק"ג

 סיבוב °180
 זרוע במצב סגור: 80 מ"מ, במצב פתוח 495 מ"מ

הטיית זווית: 8+ 7-

 VESA:75X75 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 2-7 ק"ג

 סיבוב °360
זרוע במצב סגור: 85 מ”מ, במצב פתוח 386 מ”מ

זרוע דו מפרקית ארגונומית למסכים עד ”27 F-150

VESA:75X75 100X100 200X200 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 3-12 ק"ג

 סיבוב °180
 זרוע במצב סגור: 79 מ"מ, במצב פתוח 428 מ"מ

הטיית זווית: 10+ 5-



מתקני תלייה צמודי קיר למסכים - כולל הטיית זוית

VESA:200X200 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר במצב פתוח: 25 מ"מ

 משקל נשיאה: 30 ק"ג
הטיית זווית 14 מעלות

LCD-200Tמתקן צמוד קיר כולל הטיית זוית 
לגודל מסך עד “42 – “17

VESA: 400X400 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר במצב פתוח: 68 מ"מ

 משקל נשיאה: 55 ק"ג
הטיית זווית: 15 מעלות

LCD-400T מתקן צמוד קיר כולל הטיית זוית 
לגודל מסך עד “60 – “32

PLB-600T מתקן צמוד קיר כולל הטיית זוית 
לגודל מסך עד “70 – “37

VESA: 700X400 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר במצב פתוח: 70 מ”מ

 משקל נשיאה: 60 ק”ג
הטיית זווית: 15 מעלות

PLB-700T מתקן צמוד קיר כולל הטיית זוית 
לגודל מסך עד “75 – “37

VESA: 800X400 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר במצב פתוח: 60 מ”מ

 משקל נשיאה: 60 ק”ג
הטיית זווית: 15 מעלות

LCD-400T NEW מתקן צמוד קיר כולל הטיית זוית 
לגודל מסך עד “55 – “32

VESA: 400X400 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר במצב פתוח: 25 מ”מ

 משקל נשיאה: 40 ק”ג
הטיית זווית: 10 מעלות

VESA: 800X600 :מרחק ברגים 
 מרחק מהקיר במצב פתוח: 80 מ”מ

 משקל נשיאה: 90.9 ק”ג
הטיית זווית: 12 מעלות

זרוע תקרתיות

DWD-1124NBT560-15PLB-CE946-01XL

PLBCE946-02LPLBCE1046D-02

זרוע תקרה לגודל מסך עד ”75זרוע תקרה לגודל מסך עד ”75 זרוע תקרה לגודל מסך עד ”42

 זרוע תקרה לגודל מסך “80 – “37זרוע תקרה לגודל מסך עד ”75

VESA:600X400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 717 מ"מ 

 במצב פתוח: 1580 מ"מ
 משקל נשיאה: עד 68 ק"ג

 הטיית זווית: 15 מעלות
ניתנת לסיבוב 30 מעלות לכל צד

VESA:600X400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 2500 מ"מ 

 במצב פתוח: 3000 מ”מ
 משקל נשיאה: עד 50 ק"ג

 הטיית זווית: 25 מעלות
 ניתנת לסיבוב 180 מעלות לכל צד

צידוד 3+ 3-

VESA:75X75,100X100,200X200 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 600 מ”מ 

 במצב פתוח: 850 מ”מ
 משקל נשיאה: עד 35 ק”ג

הטיית זווית: 15 מעלות

VESA:600X400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 1060 מ"מ 

 במצב פתוח: 1560 מ”מ
 משקל נשיאה: עד 50 ק”ג

 הטיית זווית: 25 מעלות
 ניתנת לסיבוב 180 מעלות לכל צד

צידוד -3 +3

VESA:600X400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 695 מ"מ 

 במצב פתוח: 1565 מ”מ
 משקל נשיאה: עד 70 ק”ג

 הטיית זווית: 20 מעלות
 ניתנת לסיבוב 180 מעלות לכל צד

צידוד 3+ 3-

DF 90-T מתקן צמוד קיר כולל הטיית זוית 
לגודל מסך עד “90 – “70



זרועות למקרנים

זרועות חשמליות

 VESA 200X200, 400X400, 600X400 :מרחק ברגים 
 זרוע במצב סגור: 108 מ"מ 
 משקל נשיאה: עד 35 ק"ג

 הטיה למטה: 75 מעלות
צידוד: 2 +  2 -

VESA: 200X200,400X400,600X400 :מרחק ברגים 
 גובה במצב סגור: 680 מ”מ, במצב פתוח: 1580 מ”מ

 משקל נשיאה: עד 50 ק”ג
 קיים מנגנון בטיחות בעליה לגובה- עצירה אוטומטית

 כיוון גובה עצירה בהתאם לגובה המסך
כולל שלט RF + 2 מצבי זיכרון 

VESA: 200X200 :מרחק ברגים 
400X200,300X300,400X400 

 זרוע במצב סגור: 108 מ”מ 
 במצב פתוח: 557 מ”מ

 משקל נשיאה: עד 30 ק”ג
 הטיה למטה: 75 מעלות

צידוד: 3 +  3 -

PLBMO-546זרוע חשמלית תקרתית 
לגודל מסך עד 70״ 

PLB- MO544זרוע חשמלית תקרתית 
לגודל מסך עד 55״ 

PRB-2 X1METER PRB2 X 60 CM זרוע תקרתית למקרן 
כולל מאריך טלסקופי

 זרוע תקרתית למקרן 
כולל מאריך טלסקופי

 זרוע במצב סגור: 600 מ”מ 
 במצב פתוח: 1000 מ”מ

 משקל נשיאה: עד 20 ק”ג
 סיבוב 10 מעלות
הטיה 15 מעלות

 זרוע במצב סגור: 430 מ"מ 
 במצב פתוח: 650 מ"מ

 משקל נשיאה: עד 20 ק"ג
 סיבוב 10 מעלות
הטיה 15 מעלות

LP66-46Mמעלית חשמלית מרהיט 
לגודל מסך עד 65״ 



זרועות שולחניות למסכי מחשב

F-80

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 2-9 ק”ג

 סיבוב 360 מעלות
 שינוי גובה: 250 מ”מ

הטית זווית: 35+  50-

 זרוע שולחנית דו מפרקית ארגונומית
למסך מחשב עד ״32

LDT02-C024

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה עד 8 ק"ג לכל מסך

 סיבוב 360 מעלות
הטית זווית:  +15 15-

 זרוע שולחנית דו מפרקית 
ל-2 מסכי מחשב עד ״27

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה עד 8 ק"ג לכל מסך

 סיבוב 360 מעלות
הטית זווית: 35+  35-

T12

F195A

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 2-9 ק"ג

 סיבוב 360 מעלות
 שינוי גובה: 250 מ"מ

הטית זווית: 35+  50-

 זרוע שולחנית דו מפרקית ארגונומית 
ל-2 מסכי מחשב עד ״27 F160

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה עד 10 ק”ג לכל מסך

הטית זווית: 45 -+

T-10 זרוע שולחנית דו מפרקית 
ל-2 מסכי מחשב עד ”30

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 2-12 ק"ג

 סיבוב 360 מעלות
 שינוי גובה: 250 מ"מ

 גובה מקסימלי מהאמצע: 550 מ"מ
הטית זווית: 15+  15-

H-100זרוע שולחנית דו מפרקית ארגונומית 
 למסך מחשב עד 35״

H-180

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: עד 12ק"ג לכל מסך

 סיבוב 360 מעלות
 שינוי גובה: 250 מ"מ

הטיית זווית: 90-+

 זרוע שולחנית דו מפרקית ארגונומית 
 זרוע שולחנית דו מפרקית H-160ל-2 מסכי מחשב עד ״32

ל-2 מסכי מחשב עד ״27

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 2-9 ק"ג לכל מסך

 סיבוב 360 מעלות
 שינוי גובה: 260 מ"מ

הטית זווית: 80+  30-

LDT33-CO36זרוע שולחנית דו מפרקית 
ל-3 מסכי מחשב עד ״27

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה עד 7 ק”ג לכל מסך

 סיבוב: 180 מעלות
הטית זווית: 25 + 25 -

 זרוע שולחנית דו מפרקית ארגונומית
למסך מחשב עד ״32

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה:  3-9 ק"ג 

 כולל חיבור ל USB 2  בבסיס הזרוע
 סיבוב 360 מעלות

 שינוי גובה: 345 מ”מ
הטיית זווית: 8 + 55 -

זרוע שולחנית דו מפרקית ל-2 מסכי מחשב עד ״27

F100A

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 12ק"ג 

 כולל חיבור USB בבסיס הזרוע
 סיבוב 360 מעלות

 שינוי גובה: 345 מ"מ
הטית זווית: 35+  50-

 זרוע שולחנית דו מפרקית ארגונומית
למסך מחשב עד ״35

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה עד 8 ק"ג לכל מסך

 סיבוב: 360 מעלות
הטית זווית: -30 30+

 זרוע שולחנית דו מפרקית
ל-4 מסכי מחשב עד 32״

LDT30-CO48



עמדות עבודה

DWS28-02Nעמדת עבודה הידראולית 
 למצב ישיבה / עמידה. 

MC27-2A זרוע ישיבה / עמידה ארגונומית 
ל 2 מסכי מחשב, מקלדת ועכבר. 

 משקל נשיאה משטח העבודה: 15 ק”ג
 משקל נשיאה משטח המקלדת: 2 ק”ג

 גובה מירבי: 505 מ”מ
950mm x 400mm  :גודל משטח העבודה עליון 

945mm x 300 mm :גודל משטח העבודה התחתון

DWS21-CO1 זרוע ישיבה / עמידה ארגונומית 
 למסך מחשב, מקלדת ועכבר. 

WWS05-01

DWS28-01Nעמדת עבודה הידראולית 
 למצב ישיבה / עמידה. 

 משקל נשיאה משטח העבודה: 15 ק”ג
 משקל נשיאה משטח המקלדת: 2 ק”ג

 גובה מירבי: 505 מ”מ
800mm x 400mm  :גודל משטח העבודה עליון 

795mm x 300 mm :גודל משטח העבודה התחתון

 לגודל מסך עד "27
 משקל נשיאה: 6-12 ק"ג

VESA 75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 סיבוב: 360 מעלות

 שינוי גובה: 480 מ”מ
 זווית: 10 + 16 -

מגיע גם בצבע לבן

 לגודל מסך עד “32
 משקל נשיאה: 1-9 ק”ג

VESA 75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
220mm X 660mm :גודל המגש 

 סיבוב: 360 מעלות
 שינוי גובה: 505 מ”מ

 זווית: 10 + 10 -
כולל חיבור ל-USB 2 בבסיס הזרוע

 לגודל מסך עד “32
 משקל נשיאה: 1-9 ק”ג

VESA 75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
220mm X 660mm :גודל המגש 

סיבוב: 360 מעלות, שינוי גובה: 515 מ”מ, זווית: 10 + 10 -

 זרוע ישיבה / עמידה ארגונומית מיועדת 
 לתלייה על קיר למסך מחשב, מקלדת ועכבר 

כולל מנשא לתליית הכונן

MB 32

 לגודל מסך עד “27
 משקל נשיאה: 2-9 ק”ג

VESA 75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
200mm X 560mm :גודל המגש 

סיבוב: 360 מעלות, שינוי גובה: 480 מ”מ, זווית: 10 + 15 -

זרוע ישיבה / עמידה ארגונומית מיועדת לתלייה 
 על קיר למסך מחשב, מקלדת ועכבר. 

NB 35 זרוע ישיבה / עמידה ארגונומית 
למסך מחשב, מקלדת ועכבר. 

 לגודל מסך עד “27
 משקל נשיאה: 2-9 ק”ג

VESA 75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
560mm X 200mm :גודל המגש 

 סיבוב: 360 מעלות, שינוי גובה: 480 מ”מ
זווית: 12 + 15 -, כולל חיבור ל-USB 2 בבסיס הזרוע

זרועות שולחניות למסכי מחשב

H-80זרוע שולחנית דו מפרקית ארגונומית 
למסך מחשב עד ״30

VESA:75X75, 100X100 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: 2-9 ק”ג

 סיבוב 360 מעלות
 שינוי גובה: 260 מ”מ

הטית זווית: 85+  30-



מעמדים שולחניים

חצובות/מעמד סטודיו

STA-270מעמד אוניברסאלי למסכים עד ״

VESA: 200X200,400X200,400X400,600X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: עד 30 ק"ג

 רוחב: 530 מ”מ
גודל בסיס: 600X280 מ”מ

VESA: 200X200,400X200,400X400,600X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: עד 40 ק"ג

 גובה מירבי למרכז מסך: 530 מ"מ, סיבוב 35 + 35 -
 מידות בסיס הזכוכית: 280X600 מ”מ

גודל בסיס: 600X280 מ”מ

STA-3STA-4 מעמד אוניברסאלי למסכים עד ״70מעמד אוניברסאלי למסכים עד ״60

VESA: 200X200,400X200,400X400,600X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה: עד 35 ק”ג

גובה מירבי: 730 מ”מ

VESA: 200X200, 300X300, 400X200, 400X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה עד 35 ק”ג

 גובה במצב סגור 1240מ”מ ובמצב פתוח 1880מ”מ
הטיית זווית °8

FS08-44T

FS29-46F-02

חצובה למסכים עד 55”

 מרחק ברגים: 
VESA: 200X200, 300X300, 400X200, 400X400,600x400 

 משקל נשיאה עד 35 ק”ג
 גובה במצב סגור 1240מ”מ ובמצב פתוח 1880מ”מ

הטיית זווית °8

FS08-46T”70 חצובה למסכים עד

 מרחק ברגים:
VESA: 200X200, 300X300, 400X200, 400X400,600x400  

 משקל נשיאה עד 32 ק"ג
 גובה מקסימלי: 1385 מ"מ

סיבוב 180 מעלות

FS12-46F”65 מעמד סטודיו למסכים עד

 מרחק ברגים:
VESA: 200X200, 300X300, 400X200, 400X400,600x400  

 משקל נשיאה עד 40 ק”ג
 גובה מקסימלי: 1360 מ”מ

מגיעה בצבעים: שחור / לבן

מעמד סטודיו למסכים עד 70”



מתקנים ניידים

AVA1800-70-1P80מתקן נייד למסכים עד ״

  VESA:200X200, 400X200,400X400,800X500 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 90 ק"ג

 גובה מירבי 1650 מ"מ למרכז מסך
 אפשרות לנעילה של שני גלגלים

 כולל מדף לממיר )משקל מקסימלי על המדף: 4.5 ק"ג(
UL GS :תו תקן

DWD149165מתקן נייד למסכים עד ״

VESA:600X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 45 ק"ג

 גובה מירבי 1500 מ"מ   למרכז מסך
 אפשרות לנעילה של 4 גלגלים

כולל מדף לממיר )משקל מקסימלי על המדף: 4.5 ק"ג(

CF - 100100מתקן נייד למסכים עד ״

  VESA:200X200, 400X400, 1000X600 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 90.9 ק"ג

 גובה מירבי 1740 מ"מ
 אפשרות לנעילה של 4 גלגלים

 כולל מדף לממיר/מקלדת )משקל מקסימלי על המדף: 4.5 ק"ג(
UL GS  :תו תקן

TTL04-610TW100מתקן נייד למסכים עד ״

  VESA:200X200, 400X400, 1000X600 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 100 ק"ג
 גובה מירבי 1650 מ"מ

 אפשרות לנעילה של 4 גלגלים
 כולל מדף לממיר/מקלדת )משקל מקסימלי על המדף: 5 ק"ג(

הטיית זווית : 5+  10-

AVF 1500-6065מתקן נייד מאלומיניום למסכים עד ״

 VESA:200X200, 600X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 36.4 ק"ג

 גובה מירבי 1500 מ"מ למרכז מסך
 אפשרות לנעילה של שני גלגלים

 כולל מדף לממיר  )משקל מקסימלי על המדף: 4.5 ק"ג(
UL GS  :תו תקן

TTV12-46TW70מתקן נייד למסכים עד ״

VESA:200X200, 400X400,400X600 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 70 ק"ג
 גובה מירבי 1600 מ"מ

 אפשרות לנעילה של שני גלגלים
 כולל מדף לממיר )משקל מקסימלי על המדף: 5 ק"ג(

 הטיית זווית : 12 מעלות
מגיע גם בצבע לבן

מתקן נייד למסכים עד ״55 FS23-44TW

VESA: 200X200, 400X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 35 ק"ג
 גובה מירבי 1430 מ"מ

 אפשרות לנעילה של 4 גלגלים
 כולל מדף לממיר )משקל מקסימלי על המדף: 5 ק"ג(

הטיית זווית : 5+  12-

AVA 1500-6065מתקן נייד למסכים עד ״

 VESA:200X200, 600X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 45 ק"ג

 גובה מירבי 1530 מ"מ למרכז מסך
 אפשרות לנעילה של שני גלגלים

 כולל מדף לממיר )משקל מקסימלי על המדף: 4.5 ק”ג(
UL GS תו תקן

TTV03-46TW70מתקן נייד למסכים עד ״

VESA: 200X200, 400X400, 600X400 :מרחק ברגים 
 משקל נשיאה 50 ק"ג
 גובה מירבי 1575 מ"מ

 אפשרות לנעילה של שני גלגלים
 כולל מדף לממיר )משקל מקסימלי על המדף: 5 ק"ג(

הטיית זווית : 10+  10-



שונות

DVD-5מדף זכוכית לממיר

 משקל נשיאה: עד 5 ק”ג
גודל משטח הזכוכית: 350X250 מ”מ

LVW06-46Tלקירות וידאו )POP OUT( מתקן קופץ 
למסכים עד ״70

SB-41מתקן תלייה לסאונד בר

VESA: 600X400 :מרחק ברגים 
 מצב סגור: 95 מ"מ מצב פתוח: 285 מ”מ

 משקל נשיאה: 70 ק"ג
 הטיית זווית 4 מעלות
 הטיה אופקית: +3 3-
UL תו תקן אמריקאי

 משקל נשיאה  עד 15 ק”ג
מיועד לחיבור בגב המסך למסכים בגודל: “65 – “23

כיסוי לטלוויזיה עשוי מבד אוקספורד איכותי כולל כיס לשלט, מיועד למקומות מקורים, מתאים לסוגים שונים של זרועות, צבעים: שחור / שמנת

TVC – 65
לגודל מסך עד “65

TVC - 75
לגודל מסך עד “75

TVC - 58
לגודל מסך עד “58

VESA מאפשר הרכבת מסך ללא חורי 
 משקל מירבי 6.5 ק"ג

VESA 75X75 100X100

FP-127למסך מחשב עד ״ VESA מתאם



כסאות סימולטורים

מוצרים נלווים

מוצרים נלווים

SS-V1

SS-V2

 שלדת סימולטור הנהיגה המתקדמת בישראל, הכוללת כיסא “באקט” העשוי מפיבר גלאס איכותי, ועטוף בבד.
 הכיסא ניתן להזזה קדימה ואחורה עם מסילה מובנית )ללא תוספת תשלום(.

 מעמד ההגה מתכוונן קדימה,אחורה, למעלה ולמטה. מעמד הדוושות מתכוונן למעלה ולמטה.
.Fanatec -ו Logitech G, Thrustmaster מתאימה לכל ההגאים הקיימים בשוק, ובנויה להתאמה מלאה עם הגאי V1-ה 

 בשלדה ניתן להוסיף אביזרים נלווים כגון: 
מעמד לידית הילוכים, מעמד למסך אחד או 3 מסכים, בלם יד הידראולי, גלגלי תזוזה ועוד.

 כסא סימולטור מירוצים מקצועי המתאים לרוב סוגי ההגאים והדוושות
 כולל סליידר לכיוונון מרחק, תושבת לידית הילוכים ותושבת מסך עד 55″

VESA חיבורים למסכי מחשב / טלוויזיה עם תושבת 4 ברגים 
 תושבת הגה מתכוונת לנוחות מקסימלית, אפשרות להזיז את ההגה על 2 צירים

שלדות SPEEDSEAT מעוצבת ע”י גיימרים מקצועיים בתחום נהיגת הסימולטורים ונועדו עבור לקוחות שלא מעוניינים 
להתפשר על איכות החומרים והבניה.

SS-GEAR ידית הילוכים

SSGEAR V2 :ידית הילוכים 

SM-UNO :זרוע למסך

SM UNO V2 :זרוע למסך

SM-TRIO :זרוע ל-3 מסכים



כסאות סימולטורים

SS-WSSS-KW
 מעמד להגה עם דוושות והילוכים העשוי מפלדה עם התאמה להגאי

Thrustmaster -ו Fanatec, Logitech 
 מעמדי הגה נועדו לחיסכון מקסימלי במקום בבית עם אפשרות להתאמה קלה למקום בחדר, 

 עם אופציה לקיפול המעמד.
 המעמד מגיע עם רגליות גומי למניעת תזוזה ורעשים עם זווית אופטימלית לפדאלים.

המעמד מגיע כולל מעמד לידית הילוכים.

 מעמד להגה עם דוושות והילוכים העשוי מפלדה עם התאמה להגאי
Thrustmaster -ו Fanatec, Logitech 

 מעמדי הגה נועדו לחיסכון מקסימלי במקום בבית עם אפשרות להתאמה קלה למקום בחדר, 
 עם אופציה לקיפול המעמד.

 המעמד מגיע עם רגליות גומי למניעת תזוזה ורעשים עם זווית אופטימלית לפדאלים.
המעמד מגיע כולל מעמד לידית הילוכים.

מוצרים נלווים

SS-V3

 SS-V3 היא שלדת סימולטור הנהיגה המתקדמת בישראל לנהגי דריפט החולמים להגיע לפסגה.
 הכיסא ניתן להזזה קדימה ואחורה עם מסילה מובנית )ללא תוספת תשלום(.

 מעמד ההגה מתכוונן קדימה, אחורה, למעלה ולמטה. מעמד הדוושות מתכוונן למעלה ולמטה.
.Fanatec -ו Logitech G, Thrustmaster מתאימה לכל ההגאים הקיימים בשוק, ובנויה להתאמה מלאה עם הגאי FD

SSGEAR V3 :ידית הילוכים SM UNO V3 :זרוע למסך



כבלים

AOC-4K

HDMI 4k V2.0

AOC-4K

HDMI 8K

AOC-8K

.4-K על גבי סיב אופטי HDMI כבל 
 גמיש, קל להתקנה, צריכת חשמל נמוכה

 Hdmi to Hdmi מגיע עם ראש 
זמין במלאי באורכים 7.5 מטר עד 35 מטר

מתאים ל-DVD, קונסולות משחקים, מחשבים או כל מכשיר 
HDMI שקיים לו חיבור 

18Gbps מהירות העברה 
4096X2160 ULTRA HD :רזולוציה 

HDCP V2.2 תומך בתקן 
 ראשי זהב, כבל גמיש

Triple Shielded 
זמין במלאי באורכים שונים מ 0.5 מטר עד 15 מטר

.4-K על גבי סיב אופטי HDMI כבל 
 גמיש, קל להתקנה, צריכת חשמל נמוכה

 מגיע עם ראש Mini HDMI כולל מתאם ל-HDMI רגיל
זמין במלאי באורכים 7.5 מטר עד 35 מטר

זמין במלאי באורכים 2 מטר ו– 3 מטר

.8-K על גבי סיב אופטי HDMI כבל 
 גמיש, קל להתקנה, צריכת חשמל נמוכה

 Hdmi to Hdmi מגיע עם ראש 
זמין במלאי באורכים 15 מטר עד 30 מטר

    A-A ראש לא פריק Active Optical Cable כבל

Ethernet, 3D, 4K :זכר לזכר תומך ב HDMI כבל

    A-D ראש פריק Active Optical Cable כבל

Ethernet, 3D, 8K :זכר לזכר תומך ב HDMI כבל

    A-A ראש לא פריק Active Optical Cable כבל

נתונים טכניים:נתונים טכניים:

נתונים טכניים:

נתונים טכניים:

Toslink to Toslink

כבל אופטי, מיועד להעברת סאונד בין רסיבר, DVD, קומפקט 
 דיסק, טלוויזיה, ומגבר

זמין במלאי באורכים שונים מ 0.5 מטר עד 25 מטר

Toslink -ל Toslink כבל אופטי

16AWG
16AWG כבל רמקול

 כבל רמקול מקצועי להשחלות
)OFC( 100% נחושת 

16G עובי 
קיים בגלילים של 150 מטר לגליל

48Gbps 
8K@60Hz/4K@120Hz 
Enhanced Audio Return Channel(eARC) 
Variable Refresh Rate(VRR) 
Quick Media Switching(QMS) 
Quick Frame Transport(QFT) 
Auto Low Latency Mode(ALLM) 
Display Stream Compression(DSC) 
Dynamic HDR 
Static HDR 
Hybrid Log-Gamma(HLD) 
32 Audio Streams 
Consumer Electronic Control(CEC) 
DVD Audio 
Full HD Blu-ray Disc & HD DVD Video 
Super Audio CD(DSD) 
Dolby True HD/DTS-HD Master Audio 
3D Video 
Ethernet Channel(100Mbit/S) 
Audio Return Channel 
Deep Color 
Auto lip-sync

HDMI2.1 AOC Supports: (HDMI 2.1 only has A-A) 
Resolution up to Ultra HD 8K 7680X4320@60Hz 
Dolby@ True HD,DTS-HD Master Audio up to 32 audio  
channels for a multidimensional immersive audio  
experience 
4:4:4 color and HDR 
HDCP 2.2 
eARC&CEC

HDMI v2.0b for UltraHD4K 
Supports HDR10, Dolby Vision, and WCG 
Supports HDCP v2.2, EDID, CEC, 
Supports Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos. 
High Bandwidth,No Delay,Zero Attenuation 
4:4: 4K@60Hz 
Bend Radius: 180° 
5′ to 165′ (1.5m to 50m) 
Self Powered for Plug & Play Simplicity 
Built-in LED on Display end 
Cable Diameter: 4.6mm 
Jacket:PET single-silk weave 
Material: 4-core optical fiber cable 
Bandwidth: 18Gbps 
Shell: Composite 
Plenum Rated, UL Listed 
CE, RoHS, FCC, and REACH Complia

HDMI v2.0b for UltraHD4K 
Supports HDR10, Dolby Vision, and WCG 
Supports HDCP v2.2, EDID, CEC, 
Supports Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby 
Atmos. 
High Bandwidth,No Delay,Zero Attenuation 
4:4: 4K@60Hz 
Bend Radius: 180° 
5′ to 165′ (1.5m to 50m) 
Self Powered for Plug & Play Simplicity 
Built-in LED on Display end 
Cable Diameter: 4.6mm 
Jacket:PET single-silk weave 
Material: 4-core optical fiber cable 
Bandwidth: 18Gbps 
Shell: Composite 
Plenum Rated, UL Listed 
CE, RoHS, FCC, and REACH Compliant



IR-1300EXT-2 HDBaseT

 יחידת פיקוד ושליטה מרחוק אינפרא אדום.
 מכיל 4 עיניות שליטה ל-4 מוצרים שונים

YES -ו HOT תמיכה בכל ממירי הכבלים החדשים והישנים של 
 ניתן לחבר עד 12 מכשירים שונים בתוספת של עיניות פיקוד

 ניתן להאריך את עינית הקליטה למרחק של 100 מטר
 טווח תדירות המקלט 34 קילוהרץ עד 60 קילוהרץ

 תדרי שידור 38 קילוהרץ ו- 56 קילוהרץ
 טווח 13 מטר ב- 38 קילוהרץ
 טווח 7.5 מטר ב- 56 קילוהרץ

 מתח .12 וולט מתח ישר, 30 מילי-אמפר מרבי
 ממדים א’: 45 מ”מ, ר’: 14 מ”מ, ג’: 13 מ”מ

 אורך הכבל 3 מטרים
 סוג מחבר  מחבר מיני מסוג TRS )3.5 מ”מ(

 משקל 28 גרם
תוצרת טייואן

HDCP 2.2 -ו HDMI 2.0 תומך בתקן 
60Hz 4 בקצב רענוןKx2K תומך ברזולוציה 

)1080p FullHD( 4 ועד 70 מטר ברזולוציתK/2K מעביר עד 40 מטר לרזולוציות 
 אופציה להוספת עיניות

.HDMI 2.0, and HDCP 2.2 compliant 
.Supports video resolution up to 4Kx2K@60Hz 4:4:4 

.Transmission distance is up to 131ft/40m for 4Kx2K, or230ft/70mfor 1080P 
.Bi-directional IR pass-through for long-distance control 

.Bi-directional 24V PoC 
.CEC pass-through 

Visually Lossless Compression (VLC) technology

מרחיק EXTENDER HDMIעיניות IR לפיקוד ושליטה

 הערכה מכילה:
 בלוק/מקלט ל-12 מכשירים

 2 עיניות אינפרה אדום כפולות
 מקלט אינפרה אדום כולל כבל באורך 3 מטר

12V 1A ספק כוח


