BASE 15 L Kantelbare tv-beugel

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8343315
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•
•

Klik je tv veilig vast op zijn plaats
Sterk en simpel: solide, veilige bevestigingsoplossingen
voor je tv
Kantelsysteem (tot 15°) om weerspiegeling te vermijden

Voor tv's tot 65 inch (165 cm)
De BASE 15 L is een duurzame tv beugel die geschikt is voor
tv's van 40 tot 65 inch (102 tot 165 cm) die maximaal 45 kg
wegen. Kantel je tv voor de perfecte kijkhoek Met de BASE 15
L kun je je tv tot wel 15 graden naar voren kantelen voor de
perfecte kijkhoek. Dat betekent dat je de tv hoger aan de
wand kunt hangen zodat je nog meer plaats kunt besparen
zonder dat dat ten koste gaat van de kijkervaring.
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 15 L is eenvoudig omdat het
product wordt geleverd met duidelijke instructies en alle
bevestigingsmaterialen die nodig zijn. Wil je je tv nog verder
wegstoppen? Hang hem op in een hoek om nog meer ruimte
te besparen. Bekijk onze draaibare tv beugels, perfect voor
elke hoek in de kamer.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
BASE 15 L
Artikelnummer (SKU)
8343315
Kleur
Zwart
EAN enkele doos
8712285324321
Productgrootte
L
TÜV-gecertiﬁceerd
Ja
Kantelen
Kantelsysteem tot 15°
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 40
Max. grootte beeldscherm
65
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
45
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
800mm x 400mm
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 438
Max. breedte van interface
889
(mm)
Min. afstand tot de muur (mm) 52
Productgroep
Tv mount tilt
Onderhoudspositie
False
Waterpas inbegrepen
False
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Wat zit er in de doos
• Bevestigingsinstructies
• tv-bevestigingskit
• Muurbevestigingskit
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