WALL 1120 Draaibare tv-beugel

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8351070
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•

Draai je tv probleemloos tot 60°
Kantelsysteem (tot -10°/+10°) om weerspiegeling te
vermijden

Geniet nog meer van entertainment in uw leven met de WALL
1120 draaibare muursteunen voor ﬂatscreen tv’s. Met de WALL
1120 kunt u uw tv 60 graden draaien (30 graden naar links
en 30 graden naar rechts) en 10 graden naar voren en naar
achteren kantelen. Deze tv-beugel is uitermate geschikt voor
de slaapkamer, keuken, werkkamer of kinderkamer en geeft
iedereen in het gezin het beste zicht op het scherm, waarmee
ze ook bezig zijn.
Bevestig een ﬂatscreen-tv aan een van de wanden van uw
slaapkamer en zet hem precies in de juiste stand voor het
beste zicht. Door de kantelfunctie kunt u deze wandbeugel
buiten bereik van de kinderen bevestigen in de kinderkamer
zodat ze hun favoriete middagprogramma kunnen zien.
Of zet uw ﬂatscreen-tv in de werkkamer en geniet van de
mogelijkheid om het scherm naar rechts en naar links te
draaien of naar voren en achteren te kantelen. Zo heeft
u altijd het beste zicht op het scherm. De WALL 1120 is
verkrijgbaar in het zwart en in het zilver en is geschikt voor
schermformaten van 19 t/m 40 inch (48 t/m 102 cm). Hij
kan een gewicht van 15 kg dragen. Schaf een draaibare
muursteun aan die aan uw behoeften voldoet met de WALL
1120 van Vogel's.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
WALL 1120
Artikelnummer (SKU)
8351070
Kleur
Zwart
EAN enkele doos
8712285320668
Productgrootte
S
TÜV-gecertiﬁceerd
Ja
Kantelen
Kantelsysteem -10°/+10°
Draaien
Beperkt draaibaar (tot 60°)
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 19
Max. grootte beeldscherm
37
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
15
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 195
Max. breedte van interface
116
(mm)
Min. afstand tot de muur (mm) 70
Universeel of vast gatenpatroon Vast
Wat zit er in de doos
• Bevestigingsinstructies
• tv-bevestigingskit
• Muurbevestigingskit
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