BASE 45 L Draaibare tv-beugel

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8343345
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•
•

Sterk en simpel: solide, veilige bevestigingsoplossingen
voor je tv
Draai je tv probleemloos tot 180°
Kantelsysteem (tot 15°) om weerspiegeling te vermijden

Voor tv's tot 82 inch (209 cm)
Je hebt veel geld betaald voor een mooie tv. Dus als het om
ophangen gaat, ga je niet zomaar voor elke willekeurige
muurbeugel. Alleen het beste is goed genoeg. De BASE 45 L is
een duurzame tv beugel die geschikt is voor tv's van 40 tot 82
inch (102 tot 209 cm) die maximaal 45 kg wegen.Extra brede
draaihoek voor een uitstekende kijkervaring.De BASE 45 L heeft
een grote brede draaihoek. Dat betekent dat je overal in de
kamer proﬁteert van de perfecte kijkhoek, wellicht zelfs vanuit
een andere kamer! Je kunt de beugel plat tegen de wand
vouwen wanneer je geen tv kijkt, voor het beste van beide
werelden.
De BASE productreeks: sterk en eenvoudig
Als je kiest voor een muurbeugel uit de BASE productreeks,
proﬁteer je van een degelijke, veilige oplossing voor het
aan de wand bevestigen van je tv. Dankzij de stevige
vergrendeling kun je de tv veilig in de beugel klemmen.
Het bevestigen van de BASE 45 L is eenvoudig omdat het
product wordt geleverd met duidelijke instructies en alle
bevestigingsmaterialen die nodig zijn.

BASE 45 L Draaibare tv-beugel

www.vogels.com

Speciﬁcaties

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

BASE 45 L
8343345
Zwart
8712285324369
XL
Ja
Kantelsysteem tot 15°
Volledig draaibaar (tot
180°)
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 40
Max. grootte beeldscherm
82
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
45
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 420
Max. breedte van interface
627
(mm)
Kabeldoorvoersysteem
Geïntegreerd
kabeldoorvoersysteem
Max. afstand tot de muur (mm) 486
Max. horizontaal gatenpatroon 600
(mm)
Max. verticaal gatenpatroon
400
(mm)
Min. afstand tot de muur (mm) 46
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Aantal scharnierpunten
Onderhoudspositie
Waterpas inbegrepen
Universeel of vast gatenpatroon
Wat zit er in de doos

4
Nee
Nee
Vast
• Bevestigingsinstructies
• tv-bevestigingskit
• Muurbeugel
• Muurbevestigingskit

