
DesignMount (NEXT 7345)
Obrotowy uchwyt do telewizora

Numer artykułu (SKU) 8733070
Kolor Czarny

Kluczowe atuty

• Łatwy montaż
• Stylowy i profesjonalny design
• Wyjątkowy komfort oglądania w pomieszczeniu

Unikatowy uchwyt ukształtowany przez 45 lat
doświadczenia
Uchwyt DesignMount firmy Vogel's wnosi powiew świeżości
na rynek, wyznaczając nową jakość wzornictwa uchwytów
ściennych do telewizorów. Tworząc ten luksusowy uchwyt
zadbaliśmy o najdrobniejsze szczegóły. Aby go rozpoznać
wystarczy jedno spojrzenie. Aby zachwycić się lekkością, z jaką
się porusza, wystarczy jeden dotyk.

Elegancja i elastyczność w jednym uchwycie ściennym
do telewizora
Uchwyt DesignMount firmy Vogel's zaprojektowano z myślą
o jego trwałości. Jego odważny wygląd i elegancka linia
stanowią unikatową oprawę dla telewizora. Dzięki uchwytowi
DesignMount NEXT 7345 jeden prosty ruch pozwala zbliżyć
telewizor maksymalnie do ściany odsunąć na wymaganą
odległość, przechylić o 20 stopni oraz obrócić do 120 stopni.
Na jego wytrzymałej ramie można umieścić telewizory od 40
do 65 cali (102-165 cm) o wadze do 30 kg. Projektując ten
uchwyt, w dużej mierze inspirowaliśmy się dorobkiem firmy
Vogel's. Uchwyt został również wyposażony w opracowaną
przez nas kilka lat temu funkcję Screen Protection System®,
która zabezpiecza ekran telewizora przed uderzeniem w
ścianę. Najbardziej wyjątkową cechą tego uchwytu jest
jego niezwykle łatwa obsługa. Wystarczy lekkie dotknięcie,
aby ustawić go w wymaganej pozycji. Jest to możliwe dzięki
funkcji Smart Movement Mechanism®. Opatentowana przez
firmę Vogel's funkcja Cable Inlay System® pozwala ukryć
kable zasilające. Opracowując to nowatorskie rozwiązanie,
czerpaliśmy inspirację z naszych produktów, które od lat
sprawdzają się na rynku. Dzięki temu jego wzornictwo
i obsługa są kwintesencją luksusu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z uchwytu DesignMount będzie równie przyjemne
jak tworzenie go.
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Specyfikacja
Numer rodzaju produktu NEXT 7345
Numer artykułu (SKU) 8733070
Kolor Czarny
Kod EAN pojedynczego
opakowania

8712285325304

Rozmiar produktu L
Certyfikat TÜV Tak
Uchylny Uchylny do 20°
Obrót Obrotowy (do 120°)
Gwarancja Dożywotnia
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

Kabeldoorvoersysteem Rzep na kable
Zintegrowany system
organizacji kabli w
ramieniu Uchwyty kablowe
do organizacji kabli z tyłu
telewizora

Maks. odległość od ściany (mm) 720
Min. odległość od ściany (mm) 72
Liczba punktów obrotu 4
Uniwersalny lub stały rozkład
otworów montażowych

Uniwersalny

Zawartość pudełka • Klucz imbusowy
• Instrukcja montażu
• Zestaw do montażu TV
• Zestaw do montażu
ściennego

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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