Artikelnummer (SKU)
Kleur

8393451
Wit

Belangrijke voordelen
•
•
•
•
•

Hang je tv eenvoudig waterpas, zelfs na het bevestigen
Verberg je rommelige kabels
Bevestig je tv zo dicht mogelijk tegen de muur
Bevestig je tv op slechts 3,5 cm van de muur
Draai je tv probleemloos tot 180°

Voor ultradunne TV's tot 65 inch (165 cm)
De THIN 345 TV-muurbeugel is geschikt voor schermformaten
van 40 t/m 65 inch (102 t/m 165 cm), met een maximale
schermdikte van 5 cm. Deze stevige beugel kan maximaal 25
kg dragen. Overal in de kamer een comfortabele kijkhoek Met
de THIN 345 draait u uw ﬂatscreen makkelijk tot 180 graden
(90 graden naar links en 90 graden naar rechts), en kantelt
u hem maximaal 20 graden naar voren zodat iedereen altijd
perfect zicht heeft. Deze televisiebeugels zijn bovendien vrijwel
onzichtbaar, met slechts 3,5 cm ruimte tussen de TV.
De THIN serie: bevestig je TV zo dicht mogelijk tegen de
muur
De THIN serie is speciaal ontworpen om uw ﬂat screen-tv er
fantastisch uit te laten zien en met slechts 3,5 centimeter
ruimte tussen de muur en de tv, is de TV-muurbeugel
vrijwel onzichtbaar voor het oog. Het uiteindelijke doel van
een ultradunne tv is dat deze één geheel vormt met de
omgeving. Je elektronica direct onder je TV Met onze TVmuurbeugelaccessoires kun je je spelcomputer, Blu-rayspeler
en afstandsbedieningen netjes opbergen.

www.vogels.com

Speciﬁcaties

Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Productgrootte
TÜV-gecertiﬁceerd
Kantelen
Draaien

THIN 345
8393451
Wit
8712285321726
L
Ja
Kantelsysteem tot 20°
Volledig draaibaar (tot
180°)
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 40
Max. grootte beeldscherm
65
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
25
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
600mm x 400mm
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 449
Max. breedte van interface
695
(mm)
Max. afstand tot de muur (mm) 630
Min. afstand tot de muur (mm) 35
Aantal scharnierpunten
3
Productgroep
Tv mount turn
Waterpas inbegrepen
True
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
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