THIN 425 ExtraThin Draaibare tvbeugel

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8394250
Zwart

Key benefits
Bevestig je tv zo dicht mogelijk tegen de muur
Bevestig je tv op slechts 3,5 cm van de muur
Draai je tv probleemloos tot 120°
Hang je tv eenvoudig waterpas, zelfs na het bevestigen
Voor ultradunne tv's tot 55 inch (140 cm)
Geschikt voor schermformaten van 26 t/m 55 inch (66 t/m 140
cm), met een maximale schermdikte van 5 cm. Deze stevige
beugel kan maximaal 18 kg dragen.
Creëer de ideale kijkhoek
Hang uw tv waar u maar wilt en geniet overal van een
fantastisch zicht met de draaibare tv-muurbeugel THIN 425
van Vogel's. Met slechts 3,5 cm tussen de tv en de muur is deze
tv-wandbeugel praktisch onzichtbaar.
De THIN serie: bevestig je tv zo dicht mogelijk tegen de
muur
De THIN serie is speciaal ontworpen om uw flat screen-tv er
fantastisch uit te laten zien en met slechts 3,5 centimeter ruimte
tussen de muur en de tv, is de tv-muurbeugel vrijwel
onzichtbaar voor het oog. Het uiteindelijke doel van een
ultradunne tv is dat deze één geheel vormt met de omgeving.
Wil je je tv nog verder kunnen draaien?
Staat je televisie op de perfecte plek voor de eethoek, maar
heb je geen goede kijkhoek tijdens het koken? Probeer dan
onze draaibare tv-muurbeugel die je tot wel 180° kunt draaien.
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Specifications
Product specifications
Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Productgrootte
TÜV-gecertificeerd
Kantelen
Draaien
Garantie
Min. grootte beeldscherm
(mm)
Max. grootte beeldscherm
(mm)
Max. laadgewicht (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Max. formaat bout
Max. hoogte van interface
(mm)
Max. breedte van interface
(mm)

THIN 425
8394250
Zwart
8712285334924
M
Ja
Kantelsysteem tot
20°
Tot 120°
Levenslang
26
55
18
100mm x 100mm
400mm x 400mm
M8
348
526

Features
Functionaliteit
Aantal armen
Aantal
scharnierpunten

Draaien
1
2

Technical specifications and
dimensions
Min. afstand tot de muur (mm)

35

Max. afstand tot de muur (mm)

300

