
TVM 1445 Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag

Største fordele

• Drej dit TV op til 180° takket være lange arme på 51 cm
• Lås tilt af TV op til 15°
• Let at få i vaer, selv eer monteringen
• Kabelremme inkluderet
• Gratis vaterpas inkluderet

Ekstremt TV-vægbeslag med fuld bevægelse til TV'er fra
32" til 65"
Dee QUICK Full-Motion+ TV-vægbeslag gør det muligt at
se TV fra stort set alle vinkler i rummet. Selv det at manøvrere
dit TV i en vinkel i forhold til væggen er ikke noget problem.
Du kan dreje vægbeslaget op til 180° og tilte det op til 15°.
Ligesom de andre QUICK TV-vægbeslag er QUICK Full-
Motion+ TV-vægbeslaget hurtigt og nemt at installere. Du kan
montere dit TV på væggen på maks. 30 minuer. Den viste
version er velegnet til TV'er fra 32" til 65", der vejer op til 25 kg.
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TVM 1445 Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag

Specifikationer
Varenummer 1814450

Farve Sort

EAN enkelt pakke 8712285347603

Produktstørrelse M

Højde 447

Bredde 447

TÜV-certificeret Ja

Vip Vip op til 15°

Drej Fuld bevægelse (op til 180°)

Garanti 5 år

Min. skærmstørrelse 32

Maks. skærmstørrelse 65

Maks. vægtbelastning (kg/Lbs) 25 / 55.12

Min. hulmønster 100mm x 100mm

Maks. hulmønster 400mm x 400mm

Maks. boltstørrelse M8

Maks. højde på grænseflade (mm) 425

Maks. bredde på grænseflade (mm) 476

Kabelstyring Kabelbånd

Certificeringer TÜV

Maks. afstand til væggen (mm / inch) 508 / 20.00

Max. horizontal hole paern (mm) 400

Max. vertical hole paern (mm) 400

Min. afstand til væggen (mm / inch) 79 / 3.11

Min. horizontal hole paern (mm) 100

Min. vertical hole paern (mm) 100

Antal drejepunkter 3

Vaterpas medfølger Ja

Universelt eller fast hulmønster Universal
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