
MotionSoundMount (NEXT
8375) Elektrisch draaibare tv-
beugel met geïntegreerd geluid

Belangrijke voordelen

• Bluetooth audio streaming mogelĳk
• De eerste muurbeugel met geïntegreerde soundbar
• Ultieme kĳk- en luisterbeleving, overal in de kamer
• Overal te plaatsen draadloze subwoofer

Voor de ultieme beleving
De MotionSoundMount is een flexibele tv beugel met
geïntegreerde soundbar en draadloze subwoofer! Met deze
state-of-the-art muurbeugel voeg je indrukwekkend geluid
toe aan je tv - net als bĳ de SoundMount van Vogel’s. Uniek
aan de MotionSoundMount, echter, is dat deze beugel er
ook nog eens voor zorgt dat het geluid automatisch naar je
toedraait. Zodat het geluid van die film, dat concert of die
serie 100% op jou gericht is. Net als je favoriete muziek, die je
eenvoudig vanaf je smartphone of tablet naar de soundbar
streamt. Alles voor een ultieme kĳk- en luisterbeleving.
Maximaal gebruiksgemak Ook het gebruiksgemak van de
MotionSoundMount is indrukwekkend. Deze gemotoriseerde
tv beugel draait automatisch naar je toe, waar je ook
in de kamer zit en tot wel 120 graden naar links en naar
rechts. Nadat je de tv hebt aangezet, beweegt hĳ in één
vloeiende beweging naar een vooraf door jou ingestelde
kĳkpositie. Zet je de tv weer uit, dan bewegen je scherm en
de MotionSoundMount weer soepel terug naar de muur. Ook
het bevestigen en installeren van de MotionSoundMount is
erg eenvoudig. Alles is plug & play: 1 stekker in het stopconta
en alles werkt!
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MotionSoundMount (NEXT
8375) Elektrisch draaibare tv-
beugel met geïntegreerd geluid

Specificaties
Artikelnummer (SKU) 8737080

Kleur Zwart

EAN enkele doos 8712285330643

Produgrooe L

TÜV-gecertificeerd Ja

Draaien Draaibaar (tot 120°)

Garantie Levenslang

Garantie op elektrische onderdelen 2 jaar

Min. grooe beeldscherm (inch) 40

Max. grooe beeldscherm (inch) 65

Max. laadgewicht (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hole paern 200mm x 200mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Max. formaat bout M8

Max. hoogte van interface (mm) 496

Max. breedte van interface (mm) 686

Te bedienen door een app Ja

Audioformaten Hires audio Lineaire PCM tot wel 192

kHz/24 bit

Audio streamen via Bluetooth Ja

Kabeldoorvoersysteem Kabelklienband

Kabeldoorvoersysteem geïntegreerd

in arm Kabelvingers voor

kabeldoorvoersysteem aan de

achterkant van je tv

Certificeringen CE CB TÜV

Aansluitingen Analog 2x IN (mini-jack)

Digital 1x IN optical (S/PDIF)

HDMI 1x OUT met CEC/ARC

HDMI 2x IN

Frequentierespons soundbar 180 Hz-20 kHz

Frequentierespons subwoofer 40 Hz-150 Hz

Geïntegreerde soundbar Ja

Max. afstand tot de muur (mm / inch) 720 / 28.35

Max. horizontaal gatenpatroon (mm) 600

Max. verticaal gatenpatroon (mm) 400

Min. afstand tot de muur (mm / inch) 72 / 2.83

Gemotoriseerd Ja

Aantal scharnierpunten 4

Op afstand te bedienen Ja

Geluidterkte subwoofer 150

Geluidterkte (totaal) 300

Universeel of vast gatenpatroon Universeel

Voltage (V) 230 V, 50 Hz

Draadloze subwoofer Ja

Prĳzen Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

Max. dikte bureau Get Conneed Produ Design Award

2016 Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Plus X Produ

Design Award 2014 Red Dot Produ

Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle rechten voorbehouden.

Drukfouten, technische

aanpassingen en prĳswĳzigingen

voorbehouden.

Datum: 2023-01-15
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