
TVM 3625 Draaibare tv-beugel

Belangrijke voordelen

• Soepele OneFinger™-beweging - Dankzĳ gecoate lagers
en precisiestalen assen

• Je tv altĳd waterpas gesteld (horizontaal en verticaal)
• Kabelclip inbegrepen: Geleid de kabels van tv naar muur
• Gezinsvriendelĳk tv-kĳken - Gemakkelĳk te gebruiken,

veilig voor het hele gezin
• Draai je tv probleemloos tot 120°

Stijlvol en veilig: draaibare tv beugel voor tv’s van 40 tot
77 inch
Van je grote flatscreen tv wil je zorgeloos genieten. Met deze
stĳlvolle COMFORT Full-Motion tv beugel doe je dat. Je tv
hangt veilig en stĳlvol aan de muur. De beugel is speciaal
ontworpen voor intensief gebruik, met het oog op gezinnen
met kinderen. De ideale kĳkhoek instellen? Geen probleem.
Je kunt je tv tot 120° draaien en tot 20° kantelen. De beugel
is geschikt voor tv’s van 40 tot 77 inch met een gewicht van
maximaal 35 kg.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


TVM 3625 Draaibare tv-beugel

Specificaties
Artikelnummer (SKU) 3836250

Kleur Zwart

EAN enkele doos 8712285347863

Produgrooe L

Hoogte 430

Breedte 660

TÜV-gecertificeerd Ja

Kantelen Kantelsysteem tot 20°

Draaien Draaibaar (tot 120°)

Garantie 10 jaar

Min. grooe beeldscherm (inch) 40

Max. grooe beeldscherm (inch) 77

Max. laadgewicht (kg/Lbs) 35 / 77.16

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Max. formaat bout M8

Max. hoogte van interface (mm) 430

Max. breedte van interface (mm) 660

Kabeldoorvoersysteem Kabelklem

Certificeringen TÜV

Max. afstand tot de muur (mm / inch) 388 / 15.28

Max. horizontaal gatenpatroon (mm) 600

Max. verticaal gatenpatroon (mm) 400

Min. afstand tot de muur (mm / inch) 50 / 1.97

Min. horizontaal gatenpatroon (mm) 100

Min. verticaal gatenpatroon (mm) 100

Aantal scharnierpunten 2

Waterpas inbegrepen Ja

Universeel of vast gatenpatroon Universeel
VOGEL'S HOLDING BV (©)

Alle rechten voorbehouden.

Drukfouten, technische

aanpassingen en prĳswĳzigingen

voorbehouden.

Datum: 2023-01-26
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