THIN 546 ExtraThin Draaibare tvbeugel voor OLED tv (zwart)

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8395460
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•
•
•
•

Speciaal geschikt voor OLED TV
Eenvoudige installatie
Draai je tv probleemloos tot 180°
Geleid je kabels
Hang je beugel precies recht dankzij de meegeleverde
waterpas!

Extra dunne draaibare tv beugel voor OLED tv's
De THIN 546 draaibare tv beugel is speciaal ontworpen voor
OLED televisies en heeft een maximaal draagvermogen
van 30 kg. Vrijwel iedere OLED tv van 40" tot 65" (102-165cm)
hangt met de THIN 546 strak tegen de wand. De afstand tot
de muur is 45mm. Een speciale OLED muurbeugel Jouw
OLED tv, dun, stijlvol, minimalistisch en met haarscherp beeld,
verdient een perfecte muurbeugel. Vogel&rsquo;s is specalist
in hoogwaardige OLED muurbeugels. Onze muurbeugels
zijn gemaakt om je OLED tv te beschermen. Ze zijn met
&eacute;&eacute;n vinger te bedienen en voorzien van
een naadloos OLED VESA-systeem dat je tv strak tegen de
muur houdt wanneer je hem niet gebruikt.&nbsp; OLED
muurbeugels van Vogel's: de ﬁnishing touch voor je OLED tv.
Tv kijken vanuit iedere hoek van de kamer.
De draaibare tv muurbeugel THIN 546 zorgt dat jij vanuit iedere
hoek van de kamer perfect zicht hebt op jouw OLED tv. Je
draait de tv gewoon naar je toe, in iedere gewenste positie.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Productgrootte
TÜV-gecertiﬁceerd
Draaien

THIN 546
8395460
Zwart
8712285338144
OLED
Ja
Volledig draaibaar (tot
180°)
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 40
Max. grootte beeldscherm
65
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
30
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
400mm x 200mm
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 261
Max. breedte van interface
465
(mm)
Kabeldoorvoersysteem
Kabelklem
Kabeldoorvoersysteem
geïntegreerd in arm
Max. afstand tot de muur (mm) 630
Max. horizontaal gatenpatroon 400
(mm)
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Max. verticaal gatenpatroon
(mm)
Min. afstand tot de muur (mm)
Aantal scharnierpunten
Waterpas inbegrepen
Universeel of vast gatenpatroon
Wat zit er in de doos

Prijzen

200
45
3
Ja
Universeel
• Inbussleutel
• Bevestigingsinstructies
• Waterpas
• TV Mount Guide app
• tv-bevestigingskit
• Muurbeugel
• Muurbevestigingskit
• Boormal
• Kabelklemmen
Red Dot Product Design
Award 2018

