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ccesoriu pentru stand central din aluminiu

ziţionează televizorul oriunde doreşti
nferă televizorului un aspect nou cu standul central Philips PTS859. Designerii noştri 

 ales culori şi finisaje subtile şi sofisticate şi le-au combinat cu materiale autentice, de 
litate, precum aluminiul pentru a crea un design care se potriveşte perfect cu televizorul.

Concepute pentru tine
• Standul din aluminiu face o declaraţie fără vârstă
• Designul modern completează interiorul de astăzi
• Libertatea de a-ţi așeza televizorul oriunde dorești



 Stand din aluminiu
Un televizor cu personalitate. Pentru că metalul 
veritabil este o declaraţie de calitate în casa ta, 
designerii noștri au utilizat aluminiu lustruit pentru ca 
standul să se potrivească faţadei din metal solid a 
televizorului tău.

Design modern
Proiectat cu un aspect contemporan pentru a se 
potrivi decorului tău. Pentru că televizorul tău 
trebuie să fie la fel de frumos și oprit și pornit.

Poziţionare liberă
Funcţia de pivotare de pe acest stand central îţi 
permite să așezi televizorul în poziţia optimă, oferind 
o experienţă de vizionare cu adevărat relaxantă.
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Repere

* Nu utiliza acest accesoriu pe televizoare cu un ecran mai mare de 
55".
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Design
• Placă de finisaj: aluminiu gri închis cu rotire radiala
• Gât de finisaj: aluminiu texturat negru

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

820 x 110 x 370 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 675x265x230
• Greutate produs: 4,8 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,8 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare

Produse corelate
• Compatibil cu: 48PFS8109/12, 48PFS8109/60, 

48PFS8209/12, 48PFS8209/60, 55PFS8109/12, 
55PFS8109/60, 55PFS8209/12, 55PFS8209/60, 
55PUS8809/12, 55PUS8809/60, 55PUS9109/12, 
55PUS9109/60
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