
TVM 5645 Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag (sort)

Største fordele

• Ultraslankt og -stærkt - Kun 4 cm fra væggen, ideelt til
store OLED/QLED-TV'er

• Problemfri One-Finger™-bevægelse - Takket være
indpakkede lejer og præcisions-stålaksler

• Montering helt i vater – der medfølger et vaterpas
• 2D-Levelling™: Hold altid dit TV vandret - Præcis nivellering

eer montering (vandret og lodret)
• Beskyende TV-puder – Beskyt bagsiden af dit TV med

bløde og beskyende puder

Fuldt drejeligt, ultra-slankt TV-vægbeslag til TV'er i
premiumklassen fra 40" til 77".
ELITE Full-Motion+ TV-vægbeslag kombinerer minimalistisk
design med fantastisk ydeevne. Vægbeslaget er ikke kun
ultraslankt, men også ultrastærkt og kan drejes op til 180°.
Det er ganske enkelt det ultimative vægbeslag til store
TV'er i premiumklassen, såsom OLED og QLED-TV'er. TV-
vægbeslaget er velegnet til TV'er fra 40" til 77" med en vægt
på op til 45 kg. I startpositionen er dit TV monteret blot 4 cm fra
væggen. Fås i farverne hvid og platingrå.
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TVM 5645 Fuldt bevægeligt tv-
vægbeslag (sort)

Specifikationer
Varenummer 5856450

Farve Sort

EAN enkelt pakke 8712285348006

Produktstørrelse L

TÜV-certificeret Ja

Drej Fuld bevægelse (op til 180°)

Min. skærmstørrelse 40

Maks. skærmstørrelse 77

Maks. vægtbelastning (kg/Lbs) 45 / 99.21

Maks. boltstørrelse M8

Maks. højde på grænseflade (mm) 425

Maks. bredde på grænseflade (mm) 660

Kabelstyring Kabelfingre til kabelstyring på

bagsiden af dit tv

Certificeringer TÜV

Maks. afstand til væggen (mm / inch) 652 / 25.67

Max. horizontal hole paern (mm) 600

Max. vertical hole paern (mm) 400

Min. afstand til væggen (mm / inch) 40 / 1.57

Min. horizontal hole paern (mm) 100

Min. vertical hole paern (mm) 100

Antal drejepunkter 3

Vaterpas medfølger Ja
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