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Suporte de TV para a Iris
#24361

Coloca a Trust Iris em cima ou por baixo da TV com este prático suporte de TV

Características principais
• Funciona praticamente com qualquer TV ou monitor até 88"
• Permite colocar a Trust Iris sobre ou sob a TV
• O sistema de montagem VESA universal padrão torna a fixação

do suporte fácil (até VESA 800)
• Fixa firmemente o suporte no lugar, utilizando o material de

montagem incluído
• Indicado exclusivamente para a Câmara de videoconferência

Trust Iris 4K original

O que está na caixa
• Suporte de TV para a Iris
• Material de montagem

Requisitos de sistema
• TV/ Monitor com sistema de montagem VESA (até VESA 800)
• Câmara de videoconferência Trust Iris 4K
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Meeting Room Mount Solution
With the Iris TV mount, you can firmly mount your conference
camera above or below a meeting room screen. Especially
designed for the original Trust Iris 4K Video Conference
Camera, it offers seamless compatibility. Secure the right
camera height to maintain a professional image during any
meeting.

Easy and Secure Mounting
The stable mount can be used with any TV or monitor of up to
88 inches. Thanks to the universal VESA standard, mounting is
easy and secure (up to VESA 800) and all mounting materials
are included.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

580 mm Width of main product
(in mm)

150 mm

Depth of main product
(in mm)

80 mm Total weight 983 g

Weight of main unit 948 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, monitor,

smarttv
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