
TVM 7675 Elektrische tv-
muurbeugel (zwart)

Belangrijke voordelen

• Draait automatisch en via Siri Voice Control/Shortcuts,
app of afstandsbediening

• Ons meest innovatieve ontwerp tot nu toe - stĳlvol in elk
interieur

• Volledig geïntegreerd Cable Inlay System (CIS®) -
Verbind, bescherm en verberg je kabels, van muur tot tv

• 7 programmeerbare voorkeursposities
• Maak je ophangsysteem compleet met een bĳpassende

aluminium kabelkolom

Elektrische tv beugel met ongeëvenaard design
De SIGNATURE MotionMount tv beugel is het absolute
topmodel van Vogel’s. De elektrische tv beugel draait
automatisch naar je toe bĳ het aanschakelen van je tv. Het
verfijnde ontwerp sluit naadloos aan op grote, ultraslanke
tv’s, zoals OLED en QLED tv’s. Je bedient de beugel met je
stem, app of afstandsbediening. De beugel is geschikt voor
schermen van 40 tot 77 inch met een maximaal gewicht van
35 kg. Je kunt je tv draaien tot 120° voor maximaal kĳkplezier.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


TVM 7675 Elektrische tv-
muurbeugel (zwart)

Specificaties
Artikelnummer (SKU) 8876750

Kleur Zwart

EAN enkele doos 8712285350603

Produgrooe L

Hoogte 452

Breedte 792

TÜV-gecertificeerd Ja

Draaien Naar voren bewegend en draaibaar

(tot 120°)

Garantie op elektrische onderdelen 2 jaar

Min. grooe beeldscherm (inch) 40

Max. grooe beeldscherm (inch) 77

Min. hole paern 200mm x 100mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Max. hoogte van interface (mm) 452

Max. breedte van interface (mm) 792

Te bedienen door een app Ja

Kabeldoorvoersysteem Geïntegreerd kabeldoorvoersysteem

CIS® kabeldoorvoersysteem

Kabelmouw

Certificeringen CE TÜV

Max. horizontaal gatenpatroon (mm) 600

Max. verticaal gatenpatroon (mm) 400

Gemotoriseerd Ja

Aantal scharnierpunten 4

Op afstand te bedienen Ja

Universeel of vast gatenpatroon Universeel

Voltage (V) 100-240V, 50/60 Hz

Prĳzen iF Produ Design Award

Max. dikte bureau iF Produ Design AwardVOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle rechten voorbehouden.

Drukfouten, technische

aanpassingen en prĳswĳzigingen

voorbehouden.

Datum: 2023-04-24

w
w

w
.v

o
g

e
ls.

c
o

m

https://www.vogels.com

