
Suporte de Montagem em Paredes Compacto para
Ambientes Externos para Câmeras Dome
TV-WS300 (v1.0R)

O suporte de parede, compacto para ambientes externos, TRENDnet com caixa de junção, modelo TV-WS300, é adequado para uso com câmeras IP
dome externas TRENDnet. A caixa de junção incluída permite que os cabos da câmera sejam arranjados no fundo, atrás ou do lado do gabinete. Com
revestimento em pó de liga de alumínio e com caixa de junção à prova d'água, protege o cabeamento da câmera da exposição aos elementos ambientais.

•  Montagem na parede
•  Caixa de junção à prova de água
•  Compatível com câmeras dome TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)

•  Construção resistente em pó de alumínio
•  Hardware de montagem incluído

TV-WS300



Classificado para Exteriores
Classificada para uso ao ar livre com
câmeras dome TRENDnet TV-IP311PI,
TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI,
TV-IP319PI e TV-IP327PI

Montagem em Parede
O suporte de montagem na parede foi
projetado para ser instalado em
superfícies verticais e montagem da
câmera dome de cabeça para baixo
proporcionando maior flexibilidade de
instalação

Caixa de Junção
A caixa de junção fornece uma maneira
conveniente e segura para acomodar os
cabos da câmera através do suporte de
parede, protegendo-os contra os
elementos ambientais

Instalação
Instalação em superfície vertical

Câmeras Compatíveis
Compatível com câmeras dome
TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI,
TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, 
TV-IP327PI)

Gabinete
Construção com revestimento em pó de
alumínio com caixa de junção à prova de
água

Hardware de Montagem
Hardware de montagem incluído

TV-WS300



Montaggio • Montaggio a parete in interno/esterno

Costruzione • Rivestimento in polvere di lega di alluminio

Punto di
sospensione

• Offre un punto di sospensione al quale agganciare la
telecamera durante l'installazione

Hardware di
montaggio

• Hardware per montaggio incluso

Compatibilità • Compatibile con TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-
IP317PI, TV-IP319PI e TV-IP327PI

Dimensioni • Montaggio: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 poll.)
• Durante: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 poll.)

Peso • 1,4 kg (3 lbs.)

Garanzia • Limitata a 1 anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• TV-WS300
• Hardware di montaggio

Specifiche

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono
soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Aggiornato: 9/13/2018

TV-WS300


