
katalog 2019       ramki naścienne na tablet



Companion Wall
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kolory

inne kolory możliwe na zamówienie 

opcjonalnie

kompatybilne 
urządzenia

przekątna 
ekranu

materiał

wymiary 
DxSxW [mm]

waga

Samsung
 Galaxy Tab A 10.1

10.1”

aluminum frezowane CNC, malowane proszkowo 

356/250/13,5

iPad mini 4
iPad mini (2019)

7.9”

263,5/161/13,5

0,52 kg

iPad Air 1/2
iPad 9.7 (5th gen.)
iPad 9.7 (6th gen.)

9.7”

294,5/194/13,5

0,605 kg

iPad Pro 10.5
iPad Air (2019)

10.5”

305/198,4/13,5

0,65 kg

iPad Pro 12.9

12.9”

292/193,5/13,5

0,60 kg 0,77 kg

kompatybilne urządzenia i specyfikacja

elektryczne gniazdo 
podtynkowe

(opcja)

magnetyczne 
zamykanie obudowy
z zabezpieczeniem
antykradzieżowym

kabel ładujący 
ukryty w obudowie

mocowanie 
na ścianie w pionie

lub w poziomie

charakterystyka produktu

Companion Wall to proste i ekonomiczne rozwiązanie 
do mocowania tabletu na ścianie. Ramka wykonana jest z wysokiej 

klasy frezowanego aluminium malowanego proszkowo.



Companion Wall X
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inne kolory możliwe na zamówienie

opcjonalnie

kolory

* szerokość z przyciskiem blokowania 165 mm

Samsung Galaxy Tab A 10.1”

10.1”

aluminium frezowane, anodowane

294/164*/17

0,69 kg

przekątna ekranu

kompatybilne urządzenia

materiał

wymiary DxSxW [mm]

waga

kompatybilne urządzenia i specyfikacja

elektryczne gniazdo 
podtynkowe

(opcja)

magnetyczne 
zamykanie obudowy

ochnona tabletu
przed zachlapaniem

mocowanie
w pionie

lub w poziomie

charakterystyka produktu

Companion Wall X to lekka obudowa naścienna na tablet.
Wykonana jest z wysokiej klasy frezowanego aluminium malowanego proszkowo. 

Proste i ekonomiczne rozwiązanie do mocowania tabletu 
na ścianie, dedykowane do tabletu Samsung Tab A.



Dame Wall
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*obudowa w kolorze białym malowana proszkowo

standard opcjonalnie

kolory

iPad mini 4
iPad mini (2019)

iPad Air 1/2
iPad Pro 9.7 (5th gen.)
iPad Pro 9.7 (6th gen.)

iPad Pro 12.9 Samsung Galaxy 
Tab S4 10.5

7.9” 9.7” 12.9” 10.5”

aluminium, frezowane CNC

245,2/143,3/11,5 282/178/11,5 347,7/229,1/11,5 289,3/171,5/11,5

0,60 kg 0,81 kg 1,15 kg 0,83 kg

przekątna 
ekranu

kompatybilne 
urządzenia

materiał

wymiary 
DxSxW [mm]

waga

iPad Pro 10.5
iPad Air (2019)

10.5”

292,6/182,6/11,5

0,88 kg

iPad Pro 12.9 (2018)iPad Pro 11 (2018)

11” 12.9”

322,3/225,1/11,5

0,70 kg

290,6/187,6/11,5

0,60 kg

kompatybilne urządzenia i specyfikacja

elektryczne gniazdo 
podtynkowe

(opcja)

magnetyczne 
zamykanie obudowy

kabel ładujący 
ukryty w obudowie

mocowanie
w pionie

lub w poziomie

charakterystyka produktu

Dame Wall to subtelna ramka naścienna na tablet charakteryzująca 
się subtelną linią i precyzyjnym dopasowaniem. Wykonana jest z wysokiej 

klasy frezowanego i anodowanego* aluminium.



Virtuoso Wall
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opcjonalniestandard

kolory

iPad Air 1/2
iPad Pro 9.7” (5th gen.)
iPad Pro 9.7” (6th gen.)

iPad Pro 10.5
iPad Air (2019) iPad Pro 12.9

9.7” 10.5” 12.9”

aluminium frezowane, anodowane

291/173,8/15 301,6/178,4/15 364,7/224,9/15

0,63 kg 0,66 kg 0,95 kg

przekątna ekranu

kompatybilne 
urządzenia

materiał

wymiary 
DxSxW [mm]

waga

iPad mini 4
iPan mini (2019)

7.9”

254,2/139,3/5

0,48 kg

Samsung
Galaxy Tab S4 10.5

10.5”

300,3/168,8/15

0,68 kg

kompatybilne urządzenia i specyfikacja

zabezpieczenie
antykradzieżowe

kabel ładujący 
ukryty w obudowie

mocowanie VESA
75x75 i 100x100

zmiana
widoku ekranu

(opcja)

charakterystyka produktu

Virtuoso Wall to elegancka ramka naścienna ramka naścienna 
i do uchwytów z mocowaniem VESA. Wykonana jest z wysokiej klasy 

frezowanego i anodowanego aluminium. 



gniazdo podtynkowe
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Elektryczne gniazdo podtynkowe 12W 2,4A - ładowarka USB, 
która została specjalnie opracowana do instalacji podtynkowej.

wymiary DxSxW      32/45/52 mm

waga         76 g

napięcie        4,75 - 5,25 VDC

wydajność energetyczna      85%

utraty mocy w trybie czuwania      50 mW

oczekiwany cykl życia produktu przy pełnym obciążeniu   30 000 h

kategoria przepięciowa       II

temperatura pracy       0-40ºC

prąd wyjściowy        0,01 - 2,4A

napięcie wejściowe       100 - 250V ~ 50 / 60Hz

prąd wejściowy       max. 1,5A

temperatura przechowywania      -20ºC - 80ºC

specyfikacja



Producent:
Displine
Mainzer Strasse 75
65189 Wiesbaden
e: info@displine.com
w: www.displine.com
f: facebook.com/displine.de

Główny przedstawiciel na Polskę:
PPUH EL-TEAM sp. z o.o.
Aleja Młodych 26-28
41-106 Siemianowice Śl.
e: el-team@el-team.com.pl
w: www.el-team.com.pl
     www.automatykabudynku.pl
t: + 48 32 204 36 28


