NEXT 7346 draaibare OLED tv
beugel

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8738070
Zwart

Belangrijke voordelen
•
•
•
•
•

Geleid je kabels
Screen Protection System - voorkom dat je tv tegen de
wand stoot
Smart Movement Mechanism - zet je tv met één vinger in
de juiste stand
Stijlvol high-end design
Ultieme kijkervaring overal in de kamer

Ontdek nu de speciﬁeke kwaliteiten van de nieuwe NEXT
7346. OLED TVs zijn erg dun en fragiel. Daarom ontwikkelde
Vogel's speciale OLED muurbeugels, met een extra ﬂexibel
draaimechanisme. Zo draai je je OLED tv in minder dan een
handomdraai naar je toe, zonder je OLED tv te beschadigen.
Zo heb je een perfect zicht op je televisie, waar je ook zit in de
kamer. Bevestig je tv aan de wand met deze ﬂexibele Vogel's
tv beugel. OLED televisies, waaronder bijvoorbeeld de LG
OLEDs, hebben een speciaal ophangsysteem (VESA) aan de
achterzijde, dat afwijkt van reguliere televisies. Wil je dat jouw
OLED tv een naadloos geheel vormt met je tv beugel, kies dan
voor de NEXT 7346. Je OLED televisie wordt dan nóg meer een
eye-catcher wordt in je interieur.
Elegantie en ﬂexibiliteit in één tv beugel
De NEXT 7346 is een in het oog springende steun met
elegante lijnen die een unieke combinatie vormt met uw
OLED tv. De NEXT 7346 vouwt u moeiteloos zo tegen de wand
dat er nauwelijks ruimte overblijft tussen de wand en de steun.
Hij glijdt moeiteloos van de wand en kan tot 120 graden
draaien. Geschikt voor OLED tv's, bijvoorbeeld LG OLED, van
40" - 65" (102 -165 cm) met een gewicht van maximaal 30 kg.
We hebben het Screen Protection System erin opgenomen
- dit voorkomt dat uw kostbare OLED tv tegen de wand stoot.
Het magniﬁeke aan deze steun is de soepele beweging.
Een licht duwtje met één vinger is genoeg om de steun te
draaien. Dat noemen we Smart Movement. Kabels kunnen
weg gewerkt worden voor een gestroomlijnd en opgeruimd
gezicht. We hebben het allerbeste van onze andere
succesvolle producten genomen en dit gecombineerd in
een nieuw concept met een ongekend luxueuze uitstraling.
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Speciﬁcaties

Nummer producttype
NEXT 7346
Artikelnummer (SKU)
8738070
Kleur
Zwart
EAN enkele doos
8712285334863
Productgrootte
OLED
TÜV-gecertiﬁceerd
Ja
Draaien
Draaibaar (tot 120°)
Garantie
Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 40
Max. grootte beeldscherm
65
(inch)
Max. laadgewicht (kg)
30
Max. formaat bout
M8
Max. hoogte van interface (mm) 220
Max. breedte van interface
420
(mm)
Kabeldoorvoersysteem
Kabelklittenband
Kabeldoorvoersysteem
geïntegreerd in arm
Max. afstand tot de muur (mm) 713
Min. afstand tot de muur (mm) 72
Productgroep
Tv mount turn
Universeel of vast gatenpatroon Vast
Wat zit er in de doos
• Bevestigingsinstructies
• tv-bevestigingskit
• Muurbevestigingskit
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