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Väggfäste för Velop
Placera Velop var som helst
Velop väggfäste sammanfogar Velops universella design
och funktionalitet för en perfekt platssparande lösning åt
hem och företag. Den moderna eleganta designen matchar
perfekt för noder med både två och tre band. Den smidiga
passningen gör att Velop ser fantastisk ut både på
horisontella ytor och på väggar. Vilket ger dig friheten att
placera noder på många platser. För hemmabruk, placera
noder på skrivbord, bänkskivor, på en vägg nära en trappa
eller i en korridor. I ett företag kan Velop placeras på väggar
i entréer, i områden nära konferensrum eller i hallar för en
värdefull platsbesparande lösning. Flexibiliteten i Velops
väggfästen ger möjligheter att placera noder på platser där
du aldrig trodde det var möjligt.

Viktiga egenskaper
• Passar noder med två och tre band
Precisionskonstruerad för perfekt passning med båda
nodtyper
• Modern design
Storleken, färgen och stilen passar perfekt med Velop
• Kabelhantering
Överblivna kabellängder prydligt placerade i väggfästet
• Placera noder på perfekta platser
Njut av friheten att kunna placera noder på väggarna för
optimal Wi-Fi-täckning
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Innehåll i förpackningen:
•
•
•
•
•
•

Infogning för två

Väggfäste

band

1-pack (WHA0301)
Linksys Velop väggfäste
Infogning för tre band
Infogning för två band
Installationspaket
Snabbstartguide
Garantidokumentation

Specifikationer:

Infogning för tre
band

Mått
7,8 cm B x 9,3 cm D x 11,1 cm H
3,82 ounces
Krävs för montering
Skruvmejsel

Artikelnummer
WHA0301 (1-PACK)

UPC
745883746897
EAN
4260184667635

Garanti
2 år
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