
THIN 505 ExtraThin Płaski
uchwyt do telewizora

Numer artykułu (SKU) 8395050
Kolor Czarny

Kluczowe atuty

• Zamontuj telewizor zaledwie 1,5 cm od ściany
• Pozycja serwisowa umożliwia łatwy dostęp do kabli
• Skorzystaj z TV Mount Guide App, żeby łatwo zaznaczyć

pierwszy otwór do wywiercenia!
• Zamontuj uchwyt idealnie poziomo – poziomica w

zestawie!

Ultracienki, nieruchomy uchwyt do cienkich telewizorów
płaskoekranowych
Uchwyt THIN 505 jest kompatybilny z telewizorami o przekątnej
ekranu od 40″ do 65″ (102–165 cm), a jego nośność wynosi
40 kg. Po zamocowaniu na ścianie uchwyt ten jest praktycznie
niezauważalny. Po zawieszeniu telewizora jego odległość od
ściany wynosi zaledwie 15 mm.

Telewizor wisi na ścianie płasko niczym obraz
Szukasz solidnego i bezpiecznego sposobu na zamontowanie
telewizora płasko na ścianie? Nieruchomy uchwyt do
telewizora THIN umożliwia zamontowanie odbiornika zaledwie
15 mm od ściany. Praktycznie niewidoczny po zamontowaniu.
Nieruchomy uchwyt ścienny THIN jest niezawodnym i
stabilnym rozwiązaniem o jakości gwarantowanej przez markę
Vogel's. Ryzyko jego uszkodzenia jest znikome, ponieważ nie
zastosowano w nim ruchomych lub wystających elementów.
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Specyfikacja
Numer rodzaju produktu THIN 505
Numer artykułu (SKU) 8395050
Kolor Czarny
Kod EAN pojedynczego
opakowania

8712285334986

Rozmiar produktu L
Certyfikat TÜV Tak
Gwarancja Dożywotnia
Min. rozmiar ekranu (cale) 40
Maks. rozmiar ekranu (cale) 65
Maks. nośność (kg) 40
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Maks. rozmiar śrub M8
Maks. wysokość części łączącej
(mm)

437

Maks. szerokość części łączącej
(mm)

680

Min. odległość od ściany (mm) 15
Pozycja serwisowa True
Poziomica w zestawie True
Uniwersalny lub stały rozkład
otworów montażowych

Uniwersalny

Zawartość pudełka • Instrukcja montażu
• Poziomica

• Aplikacja TV Mount
Guide
• Zestaw do montażu TV
• Zestaw do montażu
ściennego

Linia produktowa THIN
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