
MotionMount (NEXT 7356)
Uchwyt ścienny do telewizora
OLED z funkcją automatycznego
obrotu
Kluczowe atuty

• Idealny do telewizorów LG OLED
• Pozycję do oglądania można dostosować w każdej chwili,

ręcznie lub przy użyciu aplikacji
• Obraca się automatycznie po włączeniu i wyłączeniu

telewizora
• Do 10 wcześniej ustawianych, programowalnych pozycji

(za pomocą aplikacji)
• Łatwa instalacja na zasadzie plug-and-play

Funkcja automatycznego obracania telewizorem OLED
Poznaj wyjątkowe możliwości w pełni ruchomego,
elektronicznego uchwytu ściennego do telewizorów
OLED: OLED MotionMount (NEXT 7356). Telewizory OLED są
bardzo cienkie i delikatne. Właśnie dlatego firma Vogel’s
opracowała w pełni ruchomy, elektroniczny uchwyt ścienny
OLED specjalnie do telewizorów OLED. Elektroniczny uchwyt
ścienny automatycznie obraca się w kierunku oglądającego
o nawet 120°, umożliwiając ustawienie telewizora w idealnej
pozycji do oglądania z dowolnego miejsca w pokoju. Jest on
przeznaczony do telewizorów o przekątnej 40–65 cali (100–
165 cm) i maksymalnej wadze 30 kg. Po włączeniu telewizora
uchwyt MotionMount jednym, płynnym ruchem przyjmuje
zaprogramowaną pozycję do oglądania. Po wyłączeniu
odbiornika uchwyt MotionMount wraz z telewizorem OLED
powraca do pozycji przy ścianie. Uchwyt ścienny eliminuje
potrzebę dotykania delikatnego telewizora OLED. Montaż
uchwytu OLED MotionMount jest bardzo prosty. Wystarczy
podłączyć i rozpocząć korzystanie: włóż wtyczkę do gniazdka
i gotowe!
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Specyfikacja
Numer artykułu (SKU) 8738170

Kolor Czarny

Kod EAN pojedynczego opakowania 8712285338120

Rozmiar produktu OLED

Certyfikat TÜV Tak

Obrót Obrotowy (do 120°)

Gwarancja Dożywotnia

Guarantee elerical parts 2-letnia

Min. rozmiar ekranu (cale) 40

Maks. rozmiar ekranu (cale) 65

Maks. nośność (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hole paern 200mm x 200mm

Max. hole paern 400mm x 265mm

Maks. rozmiar śrub M8

Maks. wysokość części łączącej (mm) 288

Maks. szerokość części łączącej (mm) 562

Sterowane poprzez aplikację Tak

Strumieniowanie sygnału dźwiękowego w

technologii Bluetooth

Nie

Kabeldoorvoersysteem Rękaw na kable Rzep na kable

Zintegrowany system organizacji kabli

w ramieniu Uchwyty kablowe do

organizacji kabli z tyłu telewizora

Certyfikaty CE CB TÜV

Встроенная акустическая система Nie

Maks. odległość od ściany (mm / inch) 720 / 28.35

Maks. szerokość rozkładu otworów (mm) 400

Maks. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

265

Min. odległość od ściany (mm / inch) 72 / 2.83

Regulacja elektryczna Tak

Liczba punktów obrotu 4

Funkcja zdalnego sterowania Tak

Uniwersalny lub stały rozkład otworów

montażowych

Uniwersalny

Napięcie (V) 230 V, 50 Hz

Nagrody Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

Maks. grubość blatu biurka Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem błędów

drukarskich, technicznych i

zmian cen.
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