
TVM 7655 DesignMount - Full-
Motion+ TV Wall Mount (black)

Kluczowe atuty

• Płynny ruch dzięki funkcjonalności OneFinger™ - Dzięki
smarowanym łożyskom i precyzyjnym stalowym wałkom

• Nasze dotychczas najbardziej innowacyjne wzorniwo -
stylowe w każdym wnętrzu

• W pełni zintegrowany system prowadzenia kabli (CIS®)
- łącz, chroń i ukrywaj kable na odcinku od ściany do
telewizora

• Uzupełnĳ swój system montażowy o dopasowaną
aluminiową kolumnę kablową

W pełni ruchomy uchwyt ścienny do telewizora o
niezrównanej konstrukcji
Dzięki uchwytowi ściennemu do telewizora DesignMount z
serii SIGNATURE wprowadzisz do swojego domu absolutnie
wyróżniające się wzorniwo. Uchwyt ścienny do telewizora
jest klasą samą w sobie pod względem wzorniwa, jakości
i doświadczenia producenta. Stylowy, minimalistyczny
design doskonale komponuje się z najnowszą generacją
dużych, płaskich telewizorów z ekranami w technologii
OLED i QLED. Uchwyt naścienny przeznaczony jest do
telewizorów o przekątnej ekranu od 40 do 77″ i wadze do
35 kg. Możliwość obracania telewizora do kąta 120° dla
maksymalnej przyjemności oglądania.
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TVM 7655 DesignMount - Full-
Motion+ TV Wall Mount (black)

Specyfikacja
Numer artykułu (SKU) 8876550

Kolor Czarny

Kod EAN pojedynczego opakowania 8712285350580

Rozmiar produktu L

Wysokość 452

Szerokość 792

Certyfikat TÜV Tak

Obrót Wysuwany i obrotowy (do 120°)

Gwarancja 15-letnia

Min. rozmiar ekranu (cale) 40

Maks. rozmiar ekranu (cale) 77

Maks. nośność (kg) 35

Maks. wysokość części łączącej (mm) 452

Maks. szerokość części łączącej (mm) 792

Kabeldoorvoersysteem Zintegrowany system organizacji kabli

System organizacji kabli CIS Tuleja

kablowa

Встроенная акустическая система Nie

Maks. odległość od ściany (mm) 715

Maks. szerokość rozkładu otworów (mm) 600

Maks. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

400

Min. odległość od ściany (mm) 77

Liczba punktów obrotu 4

Funkcja zdalnego sterowania Nie

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem błędów

drukarskich, technicznych i

zmian cen.
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