THIN 515 ExtraThin Kantelbare
tv-beugel

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8395150
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•
•
•
•

Bevestig je tv zo dicht mogelijk tegen de muur
Bevestig je tv op slechts 2 cm van de muur
Kantelsysteem (tot 15°) om weerspiegeling te vermijden
Teken het eerste boorgat gemakkelijk af met behulp van
de TV Mount Guide App!
Hang je beugel precies recht dankzij de meegeleverde
waterpas!

Dunne tv-beugel met kantelfunctie
De THIN 515 kantelbare tv-beugel heeft een maximaal
draagvermogen van 25 kg. Vrijwel ieder model tv van 40" tot
65" (102-165 cm) is geschikt voor de THIN 515. Kantelhoek is
in totaal 15°, afstand tot de muur is 20mm. Na montage is de
muurbeugel nauwelijks zichtbaar.
De ideale bevestigingsoplossing als je ruimte beperkt is
Door je tv hoger aan de muur te hangen en je tv enkele
graden te kantelen, behoud je optimaal zicht. Zonder
hinderlijke weerspiegeling. Een THIN muurbeugel is de
perfecte oplossing voor kleine ruimtes en slaapkamers. Met
de extra dunne THIN tv-muurbeugel hangt een tv slechts 20
mm van de muur. Nagenoeg onzichtbaar na montage.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
THIN 515
Artikelnummer (SKU)
8395150
Kleur
Zwart
EAN enkele doos
8712285335006
Productgrootte
L
TÜV-gecertiﬁceerd
Ja
Kantelen
Kantelsysteem tot 15°
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 40
Max. grootte beeldscherm
65
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
25
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
600mm x 400mm
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 435
Max. breedte van interface
660
(mm)
Min. afstand tot de muur (mm) 20
Productgroep
Tv mount tilt
Waterpas inbegrepen
True
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Wat zit er in de doos
• Bevestigingsinstructies
• Waterpas
• TV Mount Guide app
• tv-bevestigingskit

Productlijn

• Muurbevestigingskit
THIN

