Artikelnummer (SKU)
Kleur

8392152
Grijs

Belangrijke voordelen
•
•
•
•

Bevestig je tv zo dicht mogelijk tegen de muur
Bevestig je tv op slechts 2 cm van de muur
Kantelsysteem (tot 20°) om weerspiegeling te vermijden
Hang je beugel precies recht dankzij de meegeleverde
waterpas!

Kinderen liggen graag languit met al hun speelgoed voor
de TV, terwijl volwassen het liefst lekker ontspannen in bed
een spannende ﬁlm kijken. Met de THIN 215 UltraThin, de
kantelbare TV-wandsteunen voor LED-/LCD- en plasmaTV’s, kantelt u uw TV in de gewenste hoek naar voren met
minimale ruimte tussen de TV en de muur. Geniet van een
geweldig zicht op uw ﬂatscreen TV boven ooghoogte in de
kinderkamer, slaapkamer, woonkamer of keuken. Met deze
onopvallende TV-muurbeugels kantelt u uw scherm tot 15
graden naar voren voor comfortabel kijkplezier, zonder dat de
kabels in het gedrang komen.
Gamers halen hun nieuwste topscores terwijl ze lekker op de
vloer liggen dankzij de kantelbare THIN 215 tv-wandsteun voor
LED-/LCD- en plasma-tv's. Monteer uw tv hoog aan de muur
in de keuken zodat deze beschermd blijft tegen spatten of
buiten bereik van kleine kinderen in een slaapkamer. Deze
platte televisiebeugels zijn vrijwel onzichtbaar met slechts 2 cm
ruimte tussen de tv en de muur. Een ingebouwde waterpas
en de eenvoudige installatiehandleiding helpen u om de
tv-wandsteun perfect recht op te hangen. Geschikt voor
schermformaten van 26 t/m 55 inch (66 t/m 140 cm), met een
maximale schermdikte van 5 cm. Hang uw tv hoog aan de
muur en geniet toch van een perfect zicht met de kantelbare
tv-muurbeugel THIN 215 van Vogel's.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
THIN 215
Artikelnummer (SKU)
8392152
Kleur
Grijs
EAN enkele doos
8712285319525
Productgrootte
M
TÜV-gecertiﬁceerd
Ja
Kantelen
Kantelsysteem tot 15°
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 26
Max. grootte beeldscherm
55
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
18
Min. hole pattern
50mm x 50mm
Max. hole pattern
400mm x 400mm
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 345
Max. breedte van interface
490
(mm)
Min. afstand tot de muur (mm) 20
Productgroep
Tv mount tilt
Waterpas inbegrepen
True
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Productlijn
THIN
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