
MotionMount (NEXT 7355)
Uchwyt ścienny do telewizora z
funkcją automatycznego obrotu

Numer artykułu (SKU) 8734070
Kolor Czarny

Kluczowe atuty

• Pozycję do oglądania można dostosować w każdej chwili,
ręcznie lub przy użyciu aplikacji

• Obraca się automatycznie po włączeniu i wyłączeniu
telewizora

• Do 10 wcześniej ustawianych, programowalnych pozycji
(za pomocą aplikacji)

• Łatwa instalacja na zasadzie plug-and-play

" Dodaj funkcję automatycznego ruchu, by móc obracać
swój telewizor
MotionMount firmy Vogel's to ruchomy uchwyt do telewizora,
który oferuje najwyższą wygodę użytkowania. Wyposażony w
silniczek uchwyt do telewizora automatycznie obraca się w
Twoją stronę, niezależnie od tego, gdzie w pomieszczeniu się
znajdujesz, do 120 stopni w lewo lub w prawo. Po włączeniu
telewizora uchwyt MotionMount płynnie ustawia się we
wcześniej zdefiniowanej pozycji. Po wyłączeniu telewizora
uchwyt łagodnie powraca do pozycji wyjściowej przy ścianie.
Nie potrzebujesz dodatkowego pilota. Nawet montaż i
instalacja uchwytu MotionMount są bardzo proste. Wszystko
działa na zasadzie plug-and-play — wystarczy włożyć jedną
wtyczkę do gniazdka i gotowe! "

Każdy może zaprogramować swoją ulubioną pozycję do
oglądania
Możesz uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, korzystając
z towarzyszącej aplikacji na smartfon/tablet, którą można
bezpłatnie pobrać ze sklepów App Store i Google Play Store.
Aplikacja umożliwia ustawienie jednej lub większej liczby
pozycji do oglądania dla każdego domownika (maksymalnie
10 pozycji). Telewizor będzie płynnie przesuwać się w lewo i w
prawo oraz w przód i w tył!
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Specyfikacja
Numer rodzaju produktu NEXT 7355
Numer artykułu (SKU) 8734070
Kolor Czarny
Kod EAN pojedynczego
opakowania

8712285330605

Rozmiar produktu L
Certyfikat TÜV Tak
Obrót Obrotowy (do 120°)
Gwarancja Dożywotnia
Guarantee electrical parts 2-letnia
Min. rozmiar ekranu (cale) 40
Maks. rozmiar ekranu (cale) 65
Maks. nośność (kg) 30
Min. hole pattern 200mm x 200mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Maks. rozmiar śrub M8
Maks. wysokość części łączącej
(mm)

496

Maks. szerokość części łączącej
(mm)

686

Sterowane poprzez aplikację Tak
Strumieniowanie sygnału
dźwiękowego w technologii
Bluetooth

Nie

Kabeldoorvoersysteem Rzep na kable
Zintegrowany system

organizacji kabli w
ramieniu Uchwyty kablowe
do organizacji kabli z tyłu
telewizora

Certyfikaty CE CB
Встроенная акустическая
система

Nie

Maks. odległość od ściany (mm) 720
Maks. szerokość rozkładu
otworów (mm)

600

Maks. odległość pomiędzy
otworami montażowymi w pionie
(mm)

400

Min. odległość od ściany (mm) 72
Regulacja elektryczna True
Liczba punktów obrotu 4
Funkcja zdalnego sterowania Tak
Uniwersalny lub stały rozkład
otworów montażowych

Uniwersalny

Napięcie (V) 230 V, 50 Hz
Zawartość pudełka • Klucz imbusowy

• Instrukcja montażu
• Zestaw do montażu TV
• Uchwyty do telewizorów
• Zestaw do montażu
ściennego

https://www.vogels.com
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Specyfikacja
• Szablon wiercenia

Nagrody Get Connected Product
Design Award 2016 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award 2014 Plus X Product
Design Award 2014 Red
Dot Product Design Award
2014
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