
MotionSoundMount (NEXT
8375) Uchwyt ścienny
do telewizora z funkcją
automatycznego obrotu z
wbudowanym głośnikiemKluczowe atuty

• Możliwość strumieniowego przesyłania dźwięku przez
Bluetooth

• Pierwszy uchwyt ścienny z wbudowanym soundbarem
• Absolutnie najlepszy dźwięk i obraz w każdym miejscu w

pomieszczeniu
• Możliwość umieszczenia bezprzewodowego subwoofera

w dowolnym miejscu

Dla niezapomnianych wrażeń
MotionSoundMount to ruchomy uchwyt do telewizora
z wbudowanym soundbarem i bezprzewodowym
subwooferem! Ten nowoczesny uchwyt ścienny pozwala
cieszyć się doskonałym dźwiękiem podczas oglądania
telewizji – tak jak w przypadku uchwytu SoundMount firmy
Vogel's. Uchwyt MotionSoundMount ma jednak jeszcze jedną
unikalną funkcję, która automatycznie kieruje źródło dźwięku
w Twoją stronę. Nieważne, czy oglądasz film, koncert czy
serial – dźwięk trafi do Ciebie w 100%. Soundbar umożliwia
także łatwe strumieniowe odtwarzanie muzyki z telefonu
lub tabletu. Wszystko, czego potrzebujesz, by doświadczyć
absolutnie najlepszego dźwięku i obrazu! Najwyższa wygoda
użytkowania Uchwyt MotionSoundMount oferuje imponujący
poziom wygody użytkowania. Wyposażony w silniczek uchwyt
do telewizora automatycznie obraca się w Twoją stronę,
niezależnie od tego, gdzie w pomieszczeniu się znajdujesz,
do 120 stopni w lewo lub w prawo. Po włączeniu telewizora
uchwyt płynnie ustawia się we wcześniej zdefiniowanej
pozycji. Po wyłączeniu telewizora uchwyt MotionSoundMount
łagodnie powraca do pozycji wyjściowej przy ścianie. Nawet
montaż i instalacja są bardzo proste. Wszystko działa na
zasadzie plug-and-play – wystarczy włożyć jedną wtyczkę do
gniazdka i gotowe!

www.vogels.com

https://www.vogels.com


MotionSoundMount (NEXT
8375) Uchwyt ścienny
do telewizora z funkcją
automatycznego obrotu z
wbudowanym głośnikiem

Specyfikacja
Numer artykułu (SKU) 8737080

Kolor Czarny

Kod EAN pojedynczego opakowania 8712285330643

Rozmiar produktu L

Certyfikat TÜV Tak

Obrót Obrotowy (do 120°)

Gwarancja Dożywotnia

Guarantee elerical parts 2-letnia

Min. rozmiar ekranu (cale) 40

Maks. rozmiar ekranu (cale) 65

Maks. nośność (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hole paern 200mm x 200mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Maks. rozmiar śrub M8

Maks. wysokość części łączącej (mm) 496

Maks. szerokość części łączącej (mm) 686

Sterowane poprzez aplikację Tak

Formaty audio Dźwięk o wysokiej rozdzielczości

Liniowy PCM do 192 kHz / 24 bit

Strumieniowanie sygnału dźwiękowego w

technologii Bluetooth

Tak

Kabeldoorvoersysteem Rzep na kable Zintegrowany system

organizacji kabli w ramieniu Uchwyty

kablowe do organizacji kabli z tyłu

telewizora

Certyfikaty CE CB TÜV

Połączenia Analog 2x IN (mini-jack)

Digital 1x IN optical (S/PDIF)

HDMI 1x OUT z CEC/ARC

HDMI 2x IN

Charakterystyka częstotliwościowa soundbara 180 Hz-20 kHz

Charakterystyka częstotliwościowa

subwoofera

40 Hz-150 Hz

Встроенная акустическая система Tak

Maks. odległość od ściany (mm / inch) 720 / 28.35

Maks. szerokość rozkładu otworów (mm) 600

Maks. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

400

Min. odległość od ściany (mm / inch) 72 / 2.83

Regulacja elektryczna Tak

Liczba punktów obrotu 4

Funkcja zdalnego sterowania Tak

Wyjściowa moc akustyczna subwoofera 150

Wyjściowa moc akustyczna (całkowita) 300

Uniwersalny lub stały rozkład otworów

montażowych

Uniwersalny

Napięcie (V) 230 V, 50 Hz

Bezprzewodowy subwoofer Tak

Nagrody Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

Maks. grubość blatu biurka Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem błędów

drukarskich, technicznych i

zmian cen.
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