THIN 545 ExtraThin Draaibare tvbeugel (wit)

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8395451
Wit

Belangrijke voordelen
•
•
•
•
•
•

Hang je tv eenvoudig waterpas, zelfs na het bevestigen
Eenvoudige installatie: boormal inbegrepen
Geleid je kabels
Bevestig je tv op slechts 3,5 cm van de muur
Draai je tv probleemloos tot 180°
Teken het eerste boorgat gemakkelijk af met behulp van
de TV Mount Guide App!

Extra dunne draaibare tv-beugel voor grote tv's
De THIN 545 draaibare tv-beugel heeft een maximaal
draagvermogen van 25 kg. Vrijwel iedere tv van 40" tot
65" (102-165cm) hangt met de THIN 545 strak tegen de wand.
De draaihoek is totaal 180°, kantelhoek is in totaal 20°. Afstand
tot de muur is 35mm. Ook in wit verkrijgbaar.
Jouw tv draait alle kanten op
Hang je tv aan de muur met een extra dunne THIN draaibare
tv-beugel en je kan vanuit iedere hoek optimaal tv kijken.
Je draait je tv gewoon naar je toe en hebt geen last meer
van hinderlijke weerspiegeling. Met de THIN draaibare
muurbeugel draai en kantel je de tv in iedere gewenste
positie.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Productgrootte
TÜV-gecertiﬁceerd
Kantelen
Draaien

THIN 545
8395451
Wit
8712285335068
L
Ja
Kantelsysteem tot 20°
Volledig draaibaar (tot
180°)
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) 449
Max. breedte van interface
695
(mm)
Kabeldoorvoersysteem
Kabeldoorvoersysteem
geïntegreerd in arm
Max. afstand tot de muur (mm) 630
Min. afstand tot de muur (mm) 35
Aantal scharnierpunten
3
Productgroep
Tv mount turn
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Drukfouten, technische aanpassingen en prijswijzigingen
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Waterpas inbegrepen
True
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Wat zit er in de doos
• Bevestigingsinstructies
• Waterpas
• TV Mount Guide app
• tv-bevestigingskit
• Muurbevestigingskit
Prijzen
Red Dot Product Design
Award 2018
Productlijn
THIN

