SoundMount (NEXT 8365)
Obrotowy uchwyt do telewizora
z wbudowanym głośnikiem
Kluczowe atuty
•
•
•
•
•

Pierwszy uchwyt ścienny z wbudowanym soundbarem
Obsługa dźwięku za pomocą pilota do telewizora
Absolutnie najlepszy dźwięk i obraz w każdym miejscu w
pomieszczeniu
Możliwość umieszczenia bezprzewodowego subwoofera
w dowolnym miejscu
Możliwość ﬆrumieniowego przesyłania dźwięku przez
Bluetooth

Impressive audio that turns with your TV
TVs are becoming thinner and lighter. This is at the expense of
the sound quality. This, however, will not be an issue thanks to
the SoundMount™. This TV bracket combines our high-end
swivelling wall support (Vogel's DesignMount) with an built-in
sound bar (including a wireless subwoofer). You can enjoy the
beﬆ piure and audio from every place in a room with this.

www.vogels.com

SoundMount (NEXT 8365)
Obrotowy uchwyt do telewizora
z wbudowanym głośnikiem

Specyﬁkacja
Numer artykułu (SKU)

8735080

Kolor

Czarny

Kod EAN pojedynczego opakowania

8712285330629

Rozmiar produktu

L

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)

30

Min. hole paern

200mm x 200mm

Max. hole paern

600mm x 400mm

Maks. rozmiar śrub

M8

Maks. wysokość części łączącej (mm)

496

Maks. szerokość części łączącej (mm)

686

Sterowane poprzez aplikację

Nie

Formaty audio

Dźwięk o wysokiej rozdzielczości
Liniowy PCM do 192 kHz / 24 bit

Strumieniowanie sygnału dźwiękowego w

Tak

technologii Bluetooth
Kabeldoorvoersyﬆeem

Rzep na kable Zintegrowany syﬆem
organizacji kabli w ramieniu Uchwyty
kablowe do organizacji kabli z tyłu
CE CB

Połączenia

Analog 2x IN (mini-jack)
Digital 1x IN optical (S/PDIF)
HDMI 1x OUT z CEC/ARC

VOGEL'S HOLDING BV (©)

HDMI 2x IN
Charakteryﬆyka częﬆotliwościowa soundbara

180 Hz-20 kHz

Wszyﬆkie prawa zaﬆrzeżone.

Charakteryﬆyka częﬆotliwościowa

40 Hz-150 Hz

Z zaﬆrzeżeniem błędów

subwoofera

drukarskich, technicznych i

Встроенная акустическая система

Tak

zmian cen.

Maks. odległość od ściany (mm)

720

Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)

600

Maks. odległość pomiędzy otworami

400

Data: 2022-06-01

montażowymi w pionie (mm)
Min. odległość od ściany (mm)

72

Liczba punktów obrotu

4

www.vogels.com

telewizora
Certyﬁkaty

