Numer artykułu (SKU)
Kolor

8392452
Szary

Kluczowe atuty
•
•
•
•
•

Nawet po zamontowaniu telewizora możesz go bez trudu
wypoziomować
Ukryj wszystkie nieestetyczne kable
Zamontuj telewizor tak blisko ściany, jak to tylko możliwe
Zamontuj telewizor zaledwie 3,5 cm od ściany
Płynnie obróć telewizor nawet o 180°

Zachwyć swoich przyjaciół i sąsiadów umieszczając swój
odbiornik telewizyjny na obrotowym uchwycie do telewizora
THIN 245 UltraThin. Ruchomy uchwyt do telewizora uczyni
oglądanie telewizji w twojej sypialni, salonie, pokoju
dziecięcym czy kuchni jeszcze bardziej komfortowym,
umożliwiając montaż ekranu blisko ściany. Obróć telewizor aż
o 180 stopni (90 stopni w lewo, 90 stopni w prawo) w poziomie i
przechyl go o 20 stopni, aby uprzyjemnić oglądanie ﬁlmu, który
pokazujesz swoim gościom.
Nie przegap żadnego przepisu w trakcie oglądania swojego
ulubionego programu kulinarnego, przesuwając ekran
zamontowany na obrotowym uchwycie do telewizora THIN
245 UltraThin. Możesz obrócić ekran w kierunku kuchenki
lub w stronę blatu kuchennego, aby cieszyć się ulubionym
programem w trakcie wyrabiania ciasta. Wieczorem możesz
umieścić swój telewizor na wysokości łóżka, aby odprężyć
się oglądając swój ukochany serial. Niewielka odległość
telewizora do ściany (3,5 cm) sprawia, że te uchwyty do
TV są praktycznie niewidoczne. Listwa maskująca zakrywa
niechciane przewody, natomiast dzięki łatwej regulacji
w poziomie oraz załączonemu szablonowi do wiercenia
instalacja uchwytu ściennego do telewizorów h zajmie ci
tylko chwilę. Ruchomy uchwyt do telewizora THIN 245 jest
dostosowany do modeli o przekątnej 26-55 cali (66-140 cm)
i grubości ekranu do 5 cm. Pozwoli ci również na odsunięcie
telewizora o 51 cm od ściany. Umieść swój telewizor w
dowolnym punkcie pomieszczenia i ciesz się uzyskanym
komfortem dzięki obrotowemu uchwytowi ściennemu THIN 245
ﬁrmy Vogel’s.

www.vogels.com

Specyﬁkacja

Numer rodzaju produktu
THIN 245
Numer artykułu (SKU)
8392452
Kolor
Szary
Kod EAN pojedynczego
8712285319563
opakowania
Rozmiar produktu
M
Certyﬁkat TÜV
Tak
Uchylny
Uchylny do 20°
Obrót
Pełny obrót (do 180°)
Gwarancja
Dożywotnia
Min. rozmiar ekranu (cale)
26
Maks. rozmiar ekranu (cale)
55
Maks. nośność (kg)
18
Min. hole pattern
50mm x 50mm
Max. hole pattern
400mm x 400mm
Maks. rozmiar śrub
M8
Maks. wysokość części łączącej 348
(mm)
Maks. szerokość części łączącej 509
(mm)
Maks. odległość od ściany (mm) 508
Min. odległość od ściany (mm) 35
Liczba punktów obrotu
3
Poziomica w zestawie
True
Uniwersalny lub stały rozkład
Uniwersalny
otworów montażowych

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów drukarskich, technicznych i zmian cen.
Data:2019-02-13
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