THIN 515 ExtraThin Kantelbare
tv-beugel

Artikelnummer (SKU)
Kleur

8395150
Zwart

Key benefits
Bevestig je tv zo dicht mogelijk tegen de muur
Kantelsysteem (tot 20°) om weerspiegeling te vermijden
Bevestig je tv op slechts 2 cm van de muur
Hang je beugel precies recht dankzij het meegeleverde
waterpas!
Geniet in alle comfort van uw flatscreen-tv dankzij de
kantelbare tv-muurbeugel THIN 515 ExtraThin voor LED-/LCDen plasma-tv’s. Deze tv-wandsteun is de ideale oplossing om
uw tv boven kijkhoogte te monteren, in welke kamer u maar
wilt. U kunt uw televisie 15 graden naar voren kantelen zonder
dat kabels in de knoop raken. Zo geniet u van optimaal
kijkplezier en blijft uw tv beschermd, terwijl hij toch zo vlak
mogelijk tegen de muur hangt.
Monteer uw flatscreen met deze tv-wandsteun aan de muur in
de keuken en geniet van uw favoriete serie tijdens het koken
of kantel uw tv naar voren en kijk tv vanuit bed zonder last te
krijgen van uw nek. Deze kantelbare televisiebeugels voor LED/LCD- en plasma-tv's zijn praktisch onzichtbaar, met slechts 2
cm ruimte tussen de tv en de muur. Met de ingebouwde
waterpas en duidelijke installatiehandleiding hangt u uw LED/LCD- en plasma-tv altijd recht en geniet u in een oogwenk
van uw nieuwe zicht. De televisiebeugels zijn geschikt voor
schermformaten van 40 t/m 65 inch (102 t/m 165 cm) met een
maximale schermdikte van 5 cm.
Hang uw tv hoog aan de muur zonder in te leveren op
kijkplezier met de kantelbare tv-muurbeugel THIN 515 van
Vogel's.
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Specifications
Product specifications
Nummer producttype
Artikelnummer (SKU)
Kleur
EAN enkele doos
Productgrootte
TÜV-gecertificeerd
Kantelen
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)
Features
Functionaliteit

Kantelen

THIN 515
8395150
Zwart
8712285335006
L
Ja
Kantelsysteem tot
15°
Levenslang
40
65
25
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
435
660

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

20

