
TVM 3445 Draaibare tv-beugel
(wit)

Belangrijke voordelen

• Soepele OneFinger™-beweging - Dankzĳ gecoate lagers
en precisiestalen assen

• Je tv altĳd waterpas gesteld (horizontaal en verticaal)
• Kabelclips inbegrepen: Geleid de kabels van tv naar

muur
• Gemakkelĳk vergrendelen en ontgrendelen met

TiltAnchor™
• Draai je tv tot 180° dankzĳ de lange armen van 58 cm

Stijlvol en veilig: volledig draaibare tv beugel voor tv’s
van 32 tot 65 inch
Wil je vanaf elke plek in de kamer optimaal genieten van je
tv? En zoek je daarvoor een stĳlvolle, maar robuuste tv beugel
zodat je tv veilig hangt? Dan zit je met deze COMFORT Full-
Motion+ tv beugel helemaal goed. Je kunt de beugel tot
maar liefst 180° draaien en tot 20° kantelen. De beugel is
geschikt voor tv’s van 32 tot 65 inch met een gewicht van
maximaal 25 kg.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


TVM 3445 Draaibare tv-beugel
(wit)

Specificaties
Artikelnummer (SKU) 3834451

Kleur Wit

EAN enkele doos 8712285347801

Produgrooe M

Hoogte 430

Breedte 460

TÜV-gecertificeerd Ja

Kantelen Kantelsysteem tot 20°

Draaien Volledig draaibaar (tot 180°)

Garantie 10 jaar

Min. grooe beeldscherm (inch) 32

Max. grooe beeldscherm (inch) 65

Max. laadgewicht (kg/Lbs) 25 / 55.12

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 400mm x 400mm

Max. formaat bout M8

Max. hoogte van interface (mm) 430

Max. breedte van interface (mm) 460

Kabeldoorvoersysteem Kabelklemmen

Certificeringen TÜV

Max. afstand tot de muur (mm / inch) 580 / 22.83

Max. horizontaal gatenpatroon (mm) 400

Max. verticaal gatenpatroon (mm) 400

Min. afstand tot de muur (mm / inch) 59 / 2.32

Min. horizontaal gatenpatroon (mm) 100

Min. verticaal gatenpatroon (mm) 100

Aantal scharnierpunten 3

Waterpas inbegrepen Ja

Universeel of vast gatenpatroon Universeel
VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle rechten voorbehouden.

Drukfouten, technische

aanpassingen en prĳswĳzigingen

voorbehouden.

Datum: 2023-01-29
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