WALL 2325 Draaibare tv-beugel
(zwart)

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8352080
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•
•
•
•

Hang je tv eenvoudig waterpas, zelfs na het bevestigen
Geleid je kabels
Simpelweg slim: optimaal comfort voor een betaalbare
prijs
Draai je tv probleemloos tot 120°
Kantelsysteem (tot 20°) om weerspiegeling te vermijden

Voor grote TV's tot 65 inch (165 cm)
De WALL 2325 TV-muurbeugel is geschikt voor TV's van 40
tot 65 inch (101 tot 165 cm). Deze beugel maakt een veilige
en stevige bevestiging mogelijk van TV's tot 30 kg. Creëer
de ideale kijkhoek Gebruik de WALL 2325 TV beugel om
een TV op een handige plaats op te hangen, bijvoorbeeld
in een hoek van de slaapkamer, in de eetkamer of in de
kinderkamer. Draai je TV eenvoudig weg van de wand en
kantel deze omhoog of omlaag voor de perfecte kijkhoek.
De WALL-serie: simpelweg slim
Voor de ontwikkeling van de strakke en moderne beugels
uit de WALL-serie konden de ontwerpers van Vogel's bogen
op ruim 40 jaar aan ervaring met duurzaam Nederlands
design voor de audiovisuele markt. Het resultaat is een
collectie betaalbare en slimme beugels, voorzien van een
levenslange garantie. Simpelweg slim. Wil je je tv nog verder
kunnen draaien? Staat je televisie op de perfecte plek voor de
eethoek, maar heb je geen goede kijkhoek tijdens het koken?
Probeer dan onze draaibare tv-muurbeugel die je tot wel 180°
kunt draaien.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
WALL 2325
Artikelnummer (SKU)
8352080
Kleur
Zwart
EAN enkele doos
8712285324468
Productgrootte
L
Kantelen
Kantelsysteem tot 20°
Draaien
Draaibaar (tot 120°)
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 40
Max. grootte beeldscherm
65
(inch)
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
600mm x 400mm
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 422
Max. breedte van interface
601
(mm)
Max. afstand tot de muur (mm) 320
Min. afstand tot de muur (mm) 55
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