
WALL 2345 - Draaibare TV muurbeugel (zwart)

Vogel’s WALL 2345 Black draaibare TV muurbeugel is een perfecte toevoeging voor uw home cinema of voor een

vleugje luxe in uw slaapkamer. Deze flatscreen TV muurbeugel is zorgvuldig ontworpen voor het soepel laten

draaien van uw TV met een draaihoek van 180 graden (90 graden rechts en 90 graden links) en een voorwaartse

kantelfunctie van max. 20 graden om lichtweerkaatsing te voorkomen.

Min. schermgrootte (inches) 40''

Max. schermgrootte (inches) 65''

Max. gewicht van TV (kg) 30

Draaien 180

Kantelen 20

Ook verkrijgbaar in de kleur: Wit

Garantie Levenslange garantie

Gaten patroon (mm) Min. 100x100 / Max. 600x400

Min. afstand tot de wand (mm) 55



WALL 2345 - Draaibare TV muurbeugel (zwart)

Bij het zorgvuldige ontwerp van de WALL 2345 Black is rekening gehouden met de gebruiker – het innovatieve

easy click kantelsysteem maakt het mogelijk om zonder inspanning de hoek van uw scherm in te stellen en het

handige instelniveau zorgt ervoor dat uw TV perfect aan de wand hangt. Vogel’s begrijpt dat het uiterlijk van de

producten net zo belangrijk is als de functie van de producten. Om die reden hebben wij de stijlvolle WALL 2345

Black TV wandsteun ontworpen. Voorkom verstrengelde snoeren met de easy guide kabelclip die veilig en discreet

de kabels uit het zicht houdt. Deze TV muurbeugels zijn een robuuste en betrouwbare oplossing voor TV's van

40-65 inch (102-165 cm) met een gewicht tot 30 kg.

Geniet optimaal van uw TV in combinatie met  een WALL 2345 Black draaibare TV muurbeugel van Vogel’s, ongeacht

waar u zich in de kamer bevindt.

Kenmerken

- Alle montagematerialen voor de TV inbegrepen: M4, M6 en M8 bouten

- Alle wandmontagematerialen met inbegrip van: schroeven en fischer pluggen

- Eenvoudige geleiding van uw kabels

- Ervaar het beste zicht, waar ook in uw kamer

- Monteer uw TV met (VESA) montagegaten tot en met 600 x 400 mm

- Rechte montage gegarandeerd dankzij de handige niveau-afstelling

- Voor gebruik om een hoek of in een kast

- Vooral gebruikt voor woonkamer, thuisbioscoop en slaapkamer

Logistieke informatie
EAN code product 8712285324505

Nettogewicht (kg) 5.4

Single Box Width (mm) 349

Single Box Length (mm) 617

Single Box Height (mm) 95
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