WALL 2450 Draaibare tv-beugel

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8354090

Belangrijke voordelen
•
•
•
•

Verberg je rommelige kabels
Screen Protection System - voorkom dat je tv tegen de
wand stoot
Draai je tv probleemloos tot 120°
Extra sterk - gemaakt voor zware tv's

Voor de grootste TV's tot maximaal 100 inch (254 cm)
Met deze extra grote WALL 2450 TV-muurbeugel kun je zelfs
de grootste TV's, van 55 tot 100 inch (140 tot 254 cm) en met
een gewicht van maximaal 55 kg, veilig en stevig ophangen.
Geschikt voor je zware TV Grote schermen kunnen behoorlijk
zwaar zijn. Dankzij de sterke draagarmen van de WALL 2450
TV-muurbeugel kun je zelfs de zwaarste schermen gemakkelijk
in de juiste stand zetten.
De WALL-serie: simpelweg slim
Voor de ontwikkeling van de strakke en moderne beugels
uit de WALL-serie konden de ontwerpers van Vogel's bogen
op ruim 40 jaar aan ervaring met duurzaam Nederlands
design voor de audiovisuele markt. Het resultaat is een
collectie betaalbare en slimme beugels, voorzien van een
levenslange garantie. Simpelweg slim. Op zoek naar meer
ﬂexibiliteit voor de positie van je Sonos-luidsprekers? Met de
Vogel's luidsprekerbeugels en -standaards laat je je Sonosluidsprekers naadloos opgaan in je interieur.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
WALL 2450
Artikelnummer (SKU)
8354090
EAN enkele doos
8712285330889
Productgrootte
XL
Kantelen
Kantelsysteem tot 15°
Draaien
Draaibaar (tot 120°)
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 55
Max. grootte beeldscherm
100
(inch)
Min. hole pattern
100mm x 100mm
Max. hole pattern
800mm x 450mm
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 824
Max. breedte van interface
470
(mm)
Max. afstand tot de muur (mm) 610
Min. afstand tot de muur (mm) 108
Aantal scharnierpunten
4
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
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