
BASE 45 L Uchwyt regulowany
do telewizora

Kluczowe atuty

• Mocny i prosty: solidne i bezpieczne rozwiązania do
montowania telewizora

• Płynnie obróć telewizor nawet o 180°
• Pochyl (do 15°), aby uniknąć odbić

Do telewizorów o przekątnej do 82 cali (209 cm)
Przeznaczyłeś sporo pieniędzy na świetny telewizor. Ciężko
na niego pracowałeś. Planujesz umieścić go w specjalnym
miejscu w swoim domu, ale nie chcesz ryzykować i polegać
na pierwszym z brzegu uchwycie. Zasługujesz tylko na
najlepsze. BASE 45 L to wytrzymały uchwyt do montowania
telewizorów o przekątnej od 40 do 82 cali (102 do 209 cm)
i wadze do 45 kg. Bardzo szeroki kąt obrotu zapewniający
komfortowe warunki oglądania BASE 45 L umożliwia bardzo
szeroki kąt obrotu telewizora. Oznacza to, że możesz uzyskać
doskonały kąt widzenia z każdego miejsca w pokoju, a nawet
z sąsiednich pokoi. Kiedy nie oglądasz telewizji możesz złożyć
uchwyt z odbiornikiem płasko do ściany, zatem korzystasz w
obu tych sytuacjach.
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BASE 45 L Uchwyt regulowany
do telewizora

Specyfikacja
Numer artykułu (SKU) 8343345

Kolor Czarny

Kod EAN pojedynczego opakowania 8712285324369

Rozmiar produktu L

Certyfikat TÜV Tak

Uchylny Uchylny do 15°

Obrót Pełny obrót (do 180°)

Gwarancja Dożywotnia

Min. rozmiar ekranu (cale) 40

Maks. rozmiar ekranu (cale) 82

Maks. nośność (kg/Lbs) 45 / 99.21

Maks. rozmiar śrub M8

Maks. wysokość części łączącej (mm) 420

Maks. szerokość części łączącej (mm) 627

Kabeldoorvoersysteem Zintegrowany system organizacji kabli

Certyfikaty TÜV

Maks. odległość od ściany (mm / inch) 486 / 19.13

Maks. szerokość rozkładu otworów (mm) 600

Maks. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

400

Min. odległość od ściany (mm / inch) 46 / 1.81

Liczba punktów obrotu 4

Pozycja serwisowa Nie

Poziomica w zestawie Nie

Uniwersalny lub stały rozkład otworów

montażowych

Nieruchomy

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem błędów

drukarskich, technicznych i

zmian cen.
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