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 Hoogte van de tv

De hoogte van de tv is een belangrijke kwestie.
Of u op de bank zit of aan de keukentafel is bepalend
voor de hoogte waarop de tv moet worden bevestigd. 
Het belangrijkste is een comfortabele kijkpositie. 
Voor vrijwel iedereen betekent dit enigszins omlaag 
kijken naar de tv.

Onze vuistregel: Een derde van het scherm moet 
boven uw ogen zijn en twee derde moet onder uw 
ogen blijven.

Tips & Tricks voor de 
aanschaf en bevestiging 
van uw � atscreen tv. 
Vogel‘s raadt u aan om ook rekening te houden
met de kijkhoek en de hoogte van de tv als u zeker
wilt weten dat u de juiste wandsteun en de juiste 
televisie kiest.

 Afstand tot de tv

Een optimale kijkpositie wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de juiste afstand tot de tv. U kunt de 
onderstaande tabel* gebruiken als richtlijn.

We raden u aan voor de maximale grootte te kiezen 
(ten opzichte van de kijkafstand) voor een optimaal
“immersie” effect, dat wil zeggen dat u het gevoel krijgt
deel uit te maken van het scherm. Nieuwe televisies
hebben een veel hogere pixeldichtheid; dit betekent
dat u veel dichterbij kunt zitten zonder dat de pixels
zichtbaar worden.

* Bron: www.digitaltrends.com
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Screen size 
(inches)

Screen size 
(cm)

Min. viewing 
distance (cm)

Max. viewing 
distance (cm)

32 82 123 247

36 92 139 278

38 97 146 293

40 102 154 308

42 108 162 324

46 118 177 355

48 123 185 370

50 128 193 386

52 133 200 401

54 138 208 416

56 143 216 432

58 148 224 447

60 154 231 463

62 159 239 478

65 166 247 494

1/3

2/3

 Afstand tot de tv

 Hoogte van de tv

THIN 345
De      wandsteun!
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De THIN 345 wandsteun van Vogel‘s is op tal van 
manieren een topper! Waarom? Er zijn meer dan 
genoeg redenen waarom een THIN 345 wandsteun
de allerbeste keuze is.

 Toekomstbestendig

Een huishouden koopt gemiddeld elke 7 jaar een 
andere tv. In vrijwel alle gevallen wordt het formaat
van de tv in de loop der jaren groter.
De THIN 345 is ontwikkeld voor vrijwel alle schermen
van 40“- 65“. 
De kans is groot dat uw Vogel‘s THIN 345 langer meegaat 
dan uw tv. Wanneer u in de toekomst een groter formaat 
scherm koopt, kunt u uw Vogel‘s wandsteun gewoon 
weer gebruiken... dat is nog eens waar voor uw geld!

 Ultradun

De THIN 345 is speciaal ontwikkeld om ultradunne 
schermen een zo gestroomlijnd en compact mogelijke 
look te geven. Tegen de muur is de afstand tussen de 
wandsteun en de wand slechts 3,5 cm. Zo hangt uw 
ultradunne scherm strak aan de muur!

 Kijkhoek

Wanneer u thuis televisie kijkt, hebt u misschien soms 
last van schitteringen in het scherm door de zon. 
Of misschien wilt u gewoon eens in een andere stoel 
zitten. Geen probleem, met de THIN 345 kunt u de 
hoek van uw tv gemakkelijk aan de omstandig-
heden aanpassen en de beste en comfortabelste 
kijkhoek vinden.

 Toekomstbestendig

 Kijkhoek

 Ultradun

 Kwaliteit

Zoals alle producten van Vogel‘s is 
de THIN 345 wandsteun getest op basis 
van de hoogste normen. Deze hoge 
normen worden bevestigd door het 

TÜV-kwaliteitscerti� caat. TÜV garandeert dat 
wandsteunen worden getest met een belasting
van driemaal het maximumgewicht dat op de 
verpakking wordt aangegeven.

 Garantie

We doen al het mogelijke om
de hoogste normen te han-
teren en daarom geven we
levenslange garantie op deze
producten. Een gerust gevoel!

 Prijswinnaar

Vogel’s is trots op de talloze designprijzen die we in 
de wacht hebben gesleept, zoals de prestigieuze 
Red Dot design, Plus X en IF design. Deze wandsteun
is een smaakvolle aanwinst voor uw kamer en laat
u de optimale entertainment experience ervaren.

 Garantie Garantie

 Prijswinnaar Prijswinnaar
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