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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°

Doświadcz wzornictwa i rozrywki na najwyższym poziomie za
sprawą nagradzanego, obrotowego uchwytu do telewizora
THIN 345 UltraThin. Jeśli szukasz najwyższej liczby możliwych
ustawień i wysmakowanego wyglądu, który dorówna
wyglądowi twojego telewizora, to właśnie rozwiązanie dla
ciebie. Oto stylowy i subtelny ruchomy uchwyt do telewizora w
salonie, kinie domowym lub sypialni.
Zdobywca prestiżowej nagrody Red Dot (najważniejsza
nagroda designerska na świecie). THIN 345 to płaski obrotowy
uchwyt do telewizora, który doda elegancji twojemu pokojowi
oraz centrum rozrywki. Uchwyt do TV THIN 345 pozwala obrócić
telewizor aż o 180 stopni (90 stopni w lewo, 90 stopni w prawo)
i uchylić ekran do 20 stopni w przód, dzięki czemu uzyskasz
idealny widok z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.
Niewielka odległość od telewizora do ściany (3,5 cm) sprawia,
że uchwyty te są niemal niewidoczne. Zestaw wyposażony
jest także w system maskowania przewodów. Dzięki łatwej
regulacji w poziomie oraz szablonowi do wiercenia instalacja
uchwytu ściennego do telewizorów h zajmie ci tylko chwilę.
Ten ruchomy uchwyt do telewizora dostosowany jest do
modeli o przekątnej ekranu 40-65 cali (102-165 cm) i grubości
do 5 cm. Ruchomy wysięgnik pozwala także wysunąć telewizor
do 63 cm od ściany.
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Specyﬁkacja

Numer rodzaju produktu
THIN 345
Numer artykułu (SKU)
8393451
Kolor
Biały
Kod EAN pojedynczego
8712285321726
opakowania
Rozmiar produktu
L
Certyﬁkat TÜV
Tak
Uchylny
Uchylny do 20°
Obrót
Pełny obrót (do 180°)
Gwarancja
Dożywotnia
Min. rozmiar ekranu (cale)
40
Maks. rozmiar ekranu (cale)
65
Maks. nośność (kg)
25
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
600mm x 400mm
Maks. rozmiar śrub
M8
Maks. wysokość części łączącej 449
(mm)
Maks. szerokość części łączącej 695
(mm)
Maks. odległość od ściany (mm) 630
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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