TV-HP400

Suporte de montagem em poste
TV-HP400 (v1.0R)
• Suporte de montagem em poste para postes com diâmetro de 12,7 cm (5 polegadas.)
• Compatível com câmera de rede da série Speed Dome da TRENDnet
• Construção em alumínio revestido de pó
• Ponto de suspensão da câmera durante a instalação
• Montagem de hardware incluída

O Suporte de montagem em poste da TRENDnet, modelo TV-HP400, instala uma câmera de rede da série Speed Dome da TRENDnet
em poste com diâmetro até 12,7 cm (5 polegadas). Este suporte em alumínio escovado revestido de pó prende a câmera a 30 cm
(12 polegadas) em poste, oferecendo um ponto de suspensão de onde se pode pendurar a câmera durante a instalação e vem com
hardware de montagem.

TV-HP400
Instalação

Ponto de suspensão

Instala em poste com diâmetro de até 12,7 cm (5 polegadas)

Oferece ponto de suspensão de onde se pode pendurar a
câmera durante a instalação

Compatibilidade

Hardware de montagem

Compatível com câmeras de rede da série Speed Dome da
TRENDnet

Hardware de montagem incluído

Construção
Construção em alumínio revestido de pó

Especificações
Montagem
• Suporte para poste interior/exterior
• Construção
Braço de suporte: Liga de alumínio com
revestimento de pó
• Adaptador de poste: Metal revestido de pó
Ponto de suspensão
• Oferece ponto de suspensão de onde se pode
pendurar a câmera durante a instalação
Hardware de montagem
• Hardware de montagem incluído

Compatibilidade
• Compatível com câmeras Speed Dome da
TRENDnet incluindo: TV-IP450P, TV-IP450PI, e
TV-IP430PI

Conteúdo da Embalagem
• TV-HP400
• Guia de Instalação Rápida

Dimensões
• 310 x 194 x 117 mm (12,2 x 7,6 x 4,6 polegadas)
Peso
• 1.6 kg (3,5 libras)
Garantia
• Limitada de 1 ano
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