
TVM 3203 Płaski uchwyt do
telewizora

Kluczowe atuty

• Twój odbiornik oprawiony jak obraz: tylko 2,2 cm od ściany
• Zablokuj swój telewizor jednym kliknięciem dzięki funkcji

ClickLoc™
• Poziomnica w zestawie
• Ochronne naklejki na odbiornik TV - chroń tylną

powierzchnię telewizora za pomocą miękkich naklejek
ochronnych

• Łatwy dostęp do kabli

Stylowo i bezpiecznie: uchwyt ścienny do telewizorów z
płaskim ekranem o przekątnej ekranu od 19 do 50 cali
Ten uchwyt ścienny TV z serii COMFORT Fixed jest idealnym
rozwiązaniem, jeśli chcesz bezpiecznie i stylowo zamocować
swój telewizor na ścianie. Uchwyt ścienny jest odpowiedni
dla telewizorów o przekątnej od 19 do 50 cali i wadze
do 30 kg. Twój odbiornik TV będzie odsunięty od ściany
jedynie o 2,2 cm. Uchwyt ścienny COMFORT Fixed TV jest
uchwytem ściennym typu stałego. Nie zapewnia możliwości
obracania ani pochylania zawieszonego na nim odbiornika.
Idealny wybór, jeśli zajmujesz miejsce bezpośrednio przed
telewizorem.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


TVM 3203 Płaski uchwyt do
telewizora

Specyfikacja
Numer artykułu (SKU) 3832030

Kolor Czarny

Kod EAN pojedynczego opakowania 8712285349546

Rozmiar produktu S

Wysokość 228

Szerokość 293

Certyfikat TÜV Tak

Gwarancja 10-letnia

Min. rozmiar ekranu (cale) 19

Maks. rozmiar ekranu (cale) 50

Maks. nośność (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hole paern 75mm x 75mm

Max. hole paern 200mm x 200mm

Maks. rozmiar śrub M8

Maks. wysokość części łączącej (mm) 228

Maks. szerokość części łączącej (mm) 293

Certyfikaty TÜV

Maks. szerokość rozkładu otworów (mm) 200

Maks. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

200

Min. odległość od ściany (mm / inch) 22 / 0.87

Min. szerokość rozkładu otworów (mm) 75

Min. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

75

Pozycja serwisowa Tak

Poziomica w zestawie Tak

Uniwersalny lub stały rozkład otworów

montażowych

Uniwersalny

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem błędów

drukarskich, technicznych i

zmian cen.
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