
THIN 546 ExtraThin Fuldt
bevægeligt vægbeslag til OLED
tv (sort)

Største fordele

• Ideel til OLED-TV
• Nem installation
• Drej nemt dit tv op til 180°
• Hold styr på dine kabler
• Installer dit beslag perfekt i vater – vaterpas medfølger!

Ultra-tyndt tv-vægbeslag, som er specialdesignet til
OLED-tv'er
Er du den stolte ejer af et LG OLED-tv eller et OLED-tv fra et
andet mærke? Så monter dit ultra-tynde OLED-tv helt fladt
mod væggen med THIN 546. Dee tv-vægbeslag er specielt
designet til VESA-hulmønsteret på OLED-tv'er. Med kun 45
mm er THIN 546 et af Vogel's tyndeste vægbeslag, og det
giver samtidig fri bevægelse. Få perfekt udsyn hvor som helst
i rummet. Drej tv'et i en hvilken som helst retning for at få den
perfekte synsvinkel fra alle pladser i rummet. Drej skærmen for
at undgå genskær og refleksioner.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


THIN 546 ExtraThin Fuldt
bevægeligt vægbeslag til OLED
tv (sort)

Specifikationer
Varenummer 8395460

Farve Sort

EAN enkelt pakke 8712285338144

Produktstørrelse L OLED

TÜV-certificeret Ja

Drej Fuld bevægelse (op til 180°)

Garanti Livstid

Min. skærmstørrelse 40

Maks. skærmstørrelse 65

Maks. vægtbelastning (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hulmønster 100mm x 100mm

Maks. hulmønster 400mm x 400mm

Maks. boltstørrelse M8

Maks. højde på grænseflade (mm) 261

Maks. bredde på grænseflade (mm) 465

Kabelstyring Kabelklips Kabelstyring indbygget i arm

Certificeringer TÜV

Maks. afstand til væggen (mm / inch) 660 / 25.98

Max. horizontal hole paern (mm) 400

Max. vertical hole paern (mm) 400

Min. afstand til væggen (mm / inch) 45 / 1.77

Antal drejepunkter 3

Vaterpas medfølger Ja

Universelt eller fast hulmønster Universal

Priser Red Dot Produ Design Award

Red Dot Produ Design Award
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