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Zamontuj telewizor tak blisko ściany, jak to tylko możliwe
Zamontuj telewizor zaledwie 2 cm od ściany
Pochyl (do 20°), aby uniknąć odbić
Zamontuj uchwyt idealnie poziomo – poziomica w
zestawie!

Dzięki uchylnemu uchwytowi do telewizora THIN 215 UltraThin,
możesz uchylić swój telewizor w przód, aby uzyskać idealny
kąt do oglądania bez konieczności odsuwania go od
ściany. Ciesz się świetnie widocznym płaskim telewizorem
umieszczonym ponad poziomem oczu w pokoju dziecięcym,
sypialni, salonie lub kuchni. Ten uchwyt do TV pozwalają
uchylić ekran do przodu o 15 stopni bez czasochłonnego
przekładania kabli, gwarantując komfort oglądania i nie
naruszając wystroju twojego pomieszczenia.
Uchylny uchwyt do telewizora THIN 215 zapewni ci możliwość
przysuwania i odsuwania odbiornika, w celu ochrony go
podczas pracy w kuchni. Pozwoli ci również na umieszczenie
telewizora w sypialni poza zasięgiem dzieci. Uchwyt do TV jest
praktycznie niewidoczny. Odległość między odbiornikiem
a ścianą to tylko 2 cm. Wbudowana poziomica oraz łatwa
instrukcja montażu, pozwolą ci w poprawnym zawieszenie
telewizora. Ruchomy uchwyt do telewizora z tej serii płynnie
uchyla się w przód i jest dostosowany do telewizorów o
przekątnej 26-55 cali (66-140 cm) i grubości ekranu do 5 cm.
Zawieś swój telewizor wysoko na ścianie i komfortowo oglądaj
telewizję z uchylnym uchwytem ściennym THIN 215 od Vogel’s.
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Specyﬁkacja

Numer rodzaju produktu
Numer artykułu (SKU)
Kolor
Kod EAN pojedynczego
opakowania
Rozmiar produktu
Certyﬁkat TÜV
Uchylny
Gwarancja
Min. rozmiar ekranu (cale)
Maks. rozmiar ekranu (cale)
Maks. nośność (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Maks. rozmiar śrub
Maks. wysokość części łączącej
(mm)
Maks. szerokość części łączącej
(mm)
Min. odległość od ściany (mm)
Poziomica w zestawie
Uniwersalny lub stały rozkład
otworów montażowych
Linia produktowa

THIN 215
8392152
Szary
8712285319525
M
Tak
Uchylny do 15°
Dożywotnia
26
55
18
50mm x 50mm
400mm x 400mm
M8
345
490
20
True
Uniwersalny
THIN

