
TVM 3245 Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag (hvid)

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
• Let tiltning af TV – undgå refleksioner og tilt fra -10° og op

til 10°
• Drej dit TV op til 180° takket være lange arme på 49 cm

Stilfuldt og sikkert: Fuldt bevægeligt TV-vægbeslag til
TV'er fra 19" til 43"
Med dee stilfulde COMFORT Full-Motion+ TV-vægbeslag
vælger du sikkerhed, design og optimal visningskomfort.
Vægbeslaget er meget robust og tåler intensiv brug.
Vægbeslaget kan rotere op til 180°, så du kan nyde dit TV fra
enhver vinkel i rummet. Tiltning er mulig i en vinkel på 20° (10°
fremad og bagud). TV-vægbeslaget er velegnet til TV'er fra
19" til 43", der vejer op til 15 kg.
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TVM 3245 Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag (hvid)

Specifikationer
Varenummer 3832451

Farve Hvid

EAN enkelt pakke 8712285347702

Produktstørrelse S

Højde 241

Bredde 241

TÜV-certificeret Ja

Vip Vip op til 20°

Drej Fuld bevægelse (op til 180°)

Garanti 10 år

Min. skærmstørrelse 19

Maks. skærmstørrelse 43

Maks. vægtbelastning (kg/Lbs) 15 / 33.07

Maks. boltstørrelse M8

Maks. højde på grænseflade (mm) 241

Maks. bredde på grænseflade (mm) 241

Kabelstyring Kabelklips

Certificeringer TÜV

Maks. afstand til væggen (mm / inch) 493 / 19.41

Max. horizontal hole paern (mm) 200

Max. vertical hole paern (mm) 200

Min. afstand til væggen (mm / inch) 65 / 2.56

Min. horizontal hole paern (mm) 75

Min. vertical hole paern (mm) 75

Antal drejepunkter 3

Vaterpas medfølger Ja

Universelt eller fast hulmønster Fast

VOGEL'S HOLDING BV (©)

All rights reserved.

Subje to printing errors,

technical and price

amendments.

Date: 2023-01-29

w
w

w
.v

o
g

e
ls.

c
o

m

https://www.vogels.com

