
TVM 3643 Obrotowy uchwyt do
telewizora (czarny)

Kluczowe atuty

• Płynny ruch dzięki funkcjonalności OneFinger™ - Dzięki
smarowanym łożyskom i precyzyjnym stalowym wałkom

• Zadbaj o stałe utrzymywanie odpowiedniego położenia
odbiornika (poziomo i pionowo)

• Klipsy do kabli w zestawie: poprowadź swoje kable od
telewizora do ściany

• Łatwe blokowanie i zwalnianie dzięki funkcji TiltAnchor™
• Obracaj telewizor o 180° dzięki długim ramionom o

długości 67 cm

Stylowo i bezpiecznie: Uchwyt ścienny serii Full-MotionTV
do telewizorów o przekątnej od 44 do 77 cali
Dzięki temu stylowemu uchwytowi serii COMFORT Full-Motion
+ możesz w pełni cieszyć się swoim telewizorem z dużym
ekranem. Uchwyt ścienny zapewnia obrót odbiornika do
180° i jego pochylanie do 20°, co pozwala na osiągnięcie
optymalnego komfortu oglądania. Przeznaczony jest do
intensywnego użytkowania, dlatego idealnie nadaje się dla
rodzin z dziećmi. Gwarantujemy pewny i bezpieczny montaż
Twojego telewizora. Uchwyt ścienny jest odpowiedni dla
telewizorów o przekątnej ekranu od 40 do 77 cali i wadze do
35 kg.
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TVM 3643 Obrotowy uchwyt do
telewizora (czarny)

Specyfikacja
Numer artykułu (SKU) 3836430

Kolor Czarny

Kod EAN pojedynczego opakowania 8712285350207

Rozmiar produktu L

Certyfikat TÜV Tak

Uchylny Uchylny do 20°

Obrót Pełny obrót (do 180°)

Gwarancja 10-letnia

Min. rozmiar ekranu (cale) 40

Maks. rozmiar ekranu (cale) 77

Maks. nośność (kg/Lbs) 35 / 77.16

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Maks. rozmiar śrub M8

Maks. wysokość części łączącej (mm) 430

Maks. szerokość części łączącej (mm) 660

Kabeldoorvoersysteem Organizers do kabli

Certyfikaty TÜV

Maks. odległość od ściany (mm / inch) 670 / 26.38

Maks. szerokość rozkładu otworów (mm) 600

Maks. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

400

Min. odległość od ściany (mm / inch) 59 / 2.32

Min. szerokość rozkładu otworów (mm) 100

Min. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

100

Liczba punktów obrotu 3

Poziomica w zestawie Tak

Uniwersalny lub stały rozkład otworów

montażowych

Uniwersalny

Nagrody Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Red Dot Produ

Design Award

Maks. grubość blatu biurka Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Red Dot Produ

Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem błędów

drukarskich, technicznych i

zmian cen.
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