
TVM 3445 Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag (sort)

Største fordele

• Problemfri One-Finger™-bevægelse - Takket være
indpakkede lejer og præcisions-stålaksler

• Hold dit TV i konstant vaer (vandret og lodret)
• Kabelklemme medfølger: Før dine kabler fra TV til væg
• Lås op og lås nemt med TiltAnchor™
• Drej dit TV op til 180° takket være lange arme på 58 cm

Stilfuldt og sikkert: Fuldt bevægeligt TV-vægbeslag til
TV'er fra 32" til 65"
Vil du gerne have dit TV optimalt hvor som helst i rummet? Og
leder du derfor eer et stilfuldt, men robust TV-vægbeslag, så
dit TV er sikkert? Dee COMFORT Full-Motion+ TV-vægbeslag
er perfekt til dig. Du kan dreje vægbeslaget op til 180° og tilte
det op til 20°. TV-vægbeslaget er velegnet til TV'er fra 32" til
65", der vejer op til 25 kg.
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TVM 3445 Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag (sort)

Specifikationer
Varenummer 3834450

Farve Sort

EAN enkelt pakke 8712285347788

Produktstørrelse M

Højde 430

Bredde 460

TÜV-certificeret Ja

Vip Vip op til 20°

Drej Fuld bevægelse (op til 180°)

Garanti 10 år

Min. skærmstørrelse 32

Maks. skærmstørrelse 65

Maks. vægtbelastning (kg/Lbs) 25 / 55.12

Min. hulmønster 100mm x 100mm

Maks. hulmønster 400mm x 400mm

Maks. boltstørrelse M8

Maks. højde på grænseflade (mm) 430

Maks. bredde på grænseflade (mm) 460

Kabelstyring Kabelklips

Certificeringer TÜV

Maks. afstand til væggen (mm / inch) 580 / 22.83

Max. horizontal hole paern (mm) 400

Max. vertical hole paern (mm) 400

Min. afstand til væggen (mm / inch) 59 / 2.32

Min. horizontal hole paern (mm) 100

Min. vertical hole paern (mm) 100

Antal drejepunkter 3

Vaterpas medfølger Ja

Universelt eller fast hulmønster Universal
VOGEL'S HOLDING BV (©)

All rights reserved.

Subje to printing errors,
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