
MotionSoundMount (NEXT
8375) Fuldt bevægeligt
motoriseret tv vægmontering
med integreret lyd
Største fordele

• Bluetooth-lydstreaming
• Det første vægbeslag med indbygget soundbar
• Uovertruffen visning og lyd, hvor som helst i rummet
• Den trådløse subwoofer kan placeres overalt

For den ultimative oplevelse
MotionSoundMount er en fleksibel tv-holder med integreret
soundbar og trådløs subwoofer! Dee state-of-the-art-
vægbeslag giver dit tv imponerende lyd – i lighed med
Vogel's SoundMount. Men MotionSoundMount har en unik
funktion, der automatisk reer lyden direkte mod dig. Lyden
af film, koncerter eller tv-serier er reet 100% mod dig. Du
kan også nemt streame din yndlingsmusik til din soundbar
fra din smartphone eller tablet. Det er alt, hvad du behøver,
for at få den ultimative visnings- og lyeoplevelse! Maksimal
brugervenlighed MotionSoundMount er imponerende
brugervenlig. Dee motoriserede tv-beslag vender sig
automatisk mod dig, uanset hvor du sidder i rummet, og
det kan drejes op til 120 grader til venstre eller højre. Når
du har tændt tv'et, bevæger det sig til din forudindstillede
visningsposition med en glidende bevægelse. Når du slukker
for tv'et, bevæger skærmen og din MotionSoundMount sig
tilbage op mod væggen. Selv montering og installation er
utrolig nemt. Alt er plug & play: 1 stik i stikkontakten, og så
kører det!

www.vogels.com

https://www.vogels.com


MotionSoundMount (NEXT
8375) Fuldt bevægeligt
motoriseret tv vægmontering
med integreret lyd

Specifikationer
Varenummer 8737080

Farve Sort

EAN enkelt pakke 8712285330643

Produktstørrelse L

TÜV-certificeret Ja

Drej Bevægelse (op til 120°)

Garanti Livstid

Garanti på elektriske dele 2 år

Min. skærmstørrelse 40

Maks. skærmstørrelse 65

Maks. vægtbelastning (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hulmønster 200mm x 200mm

Maks. hulmønster 600mm x 400mm

Maks. boltstørrelse M8

Maks. højde på grænseflade (mm) 496

Maks. bredde på grænseflade (mm) 686

App-styret Ja

Lydformater Lyd i høj opløsning Lineær PCM op til

192 kHz/24 bit

Bluetooth-lydstreaming Ja

Kabelstyring Kabelvelcro Kabelstyring indbygget

i arm Kabelfingre til kabelstyring på

bagsiden af dit tv

Certificeringer CE CB TÜV

Tilslutninger 2 analoge indgange (mini-jackstik)

1 optisk digital indgang (S/PDIF)

1 HDMI-udgang med CEC/ARC

2 HDMI-indgange

Frekvensrespons, soundbar 180 Hz-20 kHz

Frekvensrespons, subwoofer 40 Hz-150 Hz

Integreret soundbar Ja

Maks. afstand til væggen (mm / inch) 720 / 28.35

Max. horizontal hole paern (mm) 600

Max. vertical hole paern (mm) 400

Min. afstand til væggen (mm / inch) 72 / 2.83

Motoriseret Ja

Antal drejepunkter 4

Fjernstyret Ja

Lydudgang subwoofer 150

Lydudgang (total) 300

Universelt eller fast hulmønster Universal

Spænding 230 V, 50 Hz

Trådløs subwoofer Ja

Priser 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

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
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