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Numer artykułu (SKU) 8395500
Kolor Czarny

Key benefitsKey benefits

Zamontuj telewizor tak blisko ściany, jak to tylko możliwe
Płynnie obróć telewizor nawet o 120°
Ukryj wszystkie nieestetyczne kable
Nawet po zamontowaniu telewizora możesz go bez trudu
wypoziomować

Cienki, w pełni ruchomy uchwyt do dużych i ciężkichCienki, w pełni ruchomy uchwyt do dużych i ciężkich
telewizorówtelewizorów
W pełni ruchomy uchwyt ścienny THIN 550 ma nośność
maksymalną 70 kg. Uchwyt THIN 550 umożliwia zainstalowanie
płasko na ścianie praktycznie każdego telewizora w rozmiarze
XL o przekątnej 40–100″ (102–254 cm). Maksymalny kąt obrotu
wynosi 120°, a maksymalny kąt pochylenia 20°. Po zawieszeniu
telewizora jego odległość od ściany wynosi zaledwie 58 mm.
Dostępny w kolorze czarnym lub białym.

Możliwość obrócenia telewizora w dowolnym kierunkuMożliwość obrócenia telewizora w dowolnym kierunku
Czy można bezpiecznie zamocować duży i ciężki odbiornik na
w pełni ruchomym uchwycie ściennym? Oczywiście! Zainstaluj
telewizor na ścianie przy pomocy ultracienkiego, w pełni
ruchomego uchwytu THIN, aby uzyskać największy komfort
oglądania z dowolnego miejsca w pokoju. Wystarczy
skierować ekran w swoją stronę. Koniec problemów z kablami
i irytującymi odbiciami na ekranie. W pełni ruchomy uchwyt
THIN pozwala obracać i pochylać telewizor, aby ustawić go w
pożądanej pozycji.
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SpecificationsSpecifications
Product specificationsProduct specifications
Numer rodzaju produktu THIN 550
Numer artykułu (SKU) 8395500
Kolor Czarny
Kod EAN pojedynczego
opakowania

8712285335082

Rozmiar produktu XL
Certyfikat TÜV Tak
Uchylny Uchylny do 20°
Obrót Do 120° - bardzo

mocny
Gwarancja Dożywotnia
Min. rozmiar ekranu (cale) 40
Maks. rozmiar ekranu (cale) 100
Maks. nośność (kg) 70
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Maks. rozmiar śrub M8
Maks. wysokość części
łączącej (mm)

446

Maks. szerokość części
łączącej (mm)

728

FeaturesFeatures
Funkcjonalność Obrotowy
Liczba ramion 4
Liczba punktów
obrotu

3

Technical specifications andTechnical specifications and
dimensionsdimensions
Min. odległość od ściany (mm) 58
Maks. odległość od ściany (mm) 630
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