
TVM 5445 Draaibare tv-beugel
(zwart)

Belangrijke voordelen

• Ultraslank en -sterk - Slechts 4 cm van de muur, ideaal voor
grote OLED/QLED tv's

• Soepele OneFinger™-beweging - Dankzĳ gecoate lagers
en precisiestalen assen

• Perfe rechte montage - Gratis waterpas inbegrepen
• 2D-Leveling™: Je tv altĳd waterpas - Nauwkeurig

waterpas stellen na installatie (horizontaal en verticaal)
• Beschermende tv-patches - Bescherm de achterkant van

je tv met zachte beschermende patches

Draaibare, ultraslanke tv-beugel voor high-end tv’s van
32 tot 65 inch
Met de elegante ELITE Full-Motion+ tv beugel kies je voor
design en prestatie. De muurbeugel is speciaal ontworpen
voor tv's van 32 tot 65 inch en met een gewicht tot 35 kg,
en kan tot 180° worden gedraaid zodat je vanuit elke hoek
van de kamer optimaal van je tv kunt genieten. In de
uitgangspositie is de afstand tussen de tv en de muur slechts 4
cm. Verkrĳgbaar in de kleuren White en Platinum Grey.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


TVM 5445 Draaibare tv-beugel
(zwart)

Specificaties
Artikelnummer (SKU) 5854450

Kleur Zwart

EAN enkele doos 8712285347948

Produgrooe M

TÜV-gecertificeerd Ja

Draaien Volledig draaibaar (tot 180°)

Garantie 15 jaar

Min. grooe beeldscherm (inch) 32

Max. grooe beeldscherm (inch) 65

Max. laadgewicht (kg/Lbs) 35 / 77.16

Max. formaat bout M8

Max. hoogte van interface (mm) 425

Max. breedte van interface (mm) 460

Kabeldoorvoersysteem Kabelvingers voor

kabeldoorvoersysteem aan

de achterkant van je tv CIS®

kabeldoorvoersysteem

Certificeringen TÜV

Max. afstand tot de muur (mm / inch) 562 / 22.13

Max. horizontaal gatenpatroon (mm) 400

Max. verticaal gatenpatroon (mm) 400

Min. afstand tot de muur (mm / inch) 40 / 1.57

Min. horizontaal gatenpatroon (mm) 100

Min. verticaal gatenpatroon (mm) 100

Aantal scharnierpunten 3

Waterpas inbegrepen Ja

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle rechten voorbehouden.

Drukfouten, technische

aanpassingen en prĳswĳzigingen

voorbehouden.

Datum: 2023-01-26
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