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Belangrijke voordelen
•
•
•
•

Bevestig je tv zo dicht mogelijk tegen de muur
Bevestig je tv op slechts 1,5 cm van de muur
De servicepositie zorgt ervoor dat je gemakkelijk bij kabels
kunt komen.
Hang je beugel precies recht dankzij de meegeleverde
waterpas!

Voor TV's tot 55 inch (140 cm)
De THIN 205 UltraThin TV Beugel is geschikt voor TV's van 26 t/m
55 inch (66 t/m 140 cm). Deze stevige beugel kan maximaal
25 kg dragen. Je TV als kunstwerk aan de wand Maak van
uw TV een kunstwerk met de platte TV-wandbeugel THIN 205
UltraThin voor LED-/LCD- en plasma-TV’s. Dankzij het ultraplatte
ontwerp hangt uw TV zo dicht mogelijk tegen de muur aan.
Ideaal dus voor in de woonkamer, kinderkamer of andere
drukke ruimte in uw huis. De TV-wandsteunen zijn vrijwel
onzichtbaar met slechts 1,5 cm ruimte tussen de TV en de
muur.
Deze platte televisie beugels zijn perfect om ervoor te
zorgen dat uw tv niet in de weg staat en zelfs in de meest
drukke kinderkamers en speelruimtes beschermd blijft. De
kabels blijven handig bereikbaar achter de LED-/LCD- en
plasma-tv en met de ingebouwde waterpas en heldere
installatiehandleiding is monteren geen enkel probleem.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
THIN 205
Artikelnummer (SKU)
8392052
Kleur
Grijs
EAN enkele doos
8712285319501
Productgrootte
M
TÜV-gecertiﬁceerd
Ja
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 26
Max. grootte beeldscherm
55
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
25
Min. hole pattern
50mm x 50mm
Max. hole pattern
400mm x 400mm
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 337
Max. breedte van interface
490
(mm)
Max. diepte beeldscherm (mm) 150
Min. afstand tot de muur (mm) 15
Productgroep
Tv mount ﬂat
Onderhoudspositie
True
Waterpas inbegrepen
True
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Productlijn
THIN
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