
BASE 45 L Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag

Største fordele

• Stærkt og simpelt: Solide og sikre løsninger til at montere
dit tv

• Drej nemt dit tv op til 180°
• Vip (op til 15°) for at undgå genskær

Til tv'er på op til 82" (209 cm)
Du har brugt penge på et godt tv. Nu hvor det skal hænges
op, kan du ikke risikere at montere det med et hvilket som
helst vægbeslag. Kun det bedste er godt nok. BASE 45 L er et
stærkt, holdbart tv-vægbeslag, der passer til tv'er på 40" til
82" (102 til 209 cm) med en vægt på op til 45 kg. Ekstra bred
vinkel for en fantastisk visningsoplevelse! BASE 45 L har en
ekstra bred rotationsvinkel: Det kan drejes op til 90 grader til
både venstre og højre, hvilket betyder, at du får en optimal
visningsoplevelse hvor som helst i rummet - måske endda fra
et andet rum! Beslaget kan sidde fladt mod væggen, når du
ikke ser tv, så du får det bedste af begge verdener.
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BASE 45 L Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag

Specifikationer
Varenummer 8343345

Farve Sort

EAN enkelt pakke 8712285324369

Produktstørrelse L

TÜV-certificeret Ja

Vip Vip op til 15°

Drej Fuld bevægelse (op til 180°)

Garanti Livstid

Min. skærmstørrelse 40

Maks. skærmstørrelse 82

Maks. vægtbelastning (kg/Lbs) 45 / 99.21

Maks. boltstørrelse M8

Maks. højde på grænseflade (mm) 420

Maks. bredde på grænseflade (mm) 627

Kabelstyring Indbygget kabelstyring

Certificeringer TÜV

Maks. afstand til væggen (mm / inch) 486 / 19.13

Max. horizontal hole paern (mm) 600

Max. vertical hole paern (mm) 400

Min. afstand til væggen (mm / inch) 46 / 1.81

Antal drejepunkter 4

Serviceposition Nej

Vaterpas medfølger Nej

Universelt eller fast hulmønster Fast
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