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miestnite televízor podľa svojich predstáv
dajte vášmu televízoru nový vzhľad so stredným podstavcom Philips PTS859. Náš dizajnér vybral 

né a dômyselne prepracované farby a povrchové úpravy a skombinoval ich s originálnymi, kvalitnými 

teriálmi, ako je napríklad hliník, a vytvoril tak dizajn podstavca, ktorý sa dokonale hodí k vášmu 

evízoru.

Navrhnuté pre vás
• Podstavec z brúseného hliníka s nadčasovým dizajnom
• Moderný dizajn, ktorý sa hodí do moderných interiérov
• Umiestnite televízor, kdekoľvek chcete



 Podstavec z brúseného hliníka
Televízor, ktorý urobí dojem. Skutočný kov je v 
domácnosti znakom kvality – preto naši dizajnéri 
použili na podstavec klasický brúsený hliník, ktorý sa 
dokonale hodí k hutnému kovovému čelu vášho 
televízora.

Moderný dizajn
Moderný dizajn, ktorý sa hodí k vášmu zariadeniu. 
Pretože aj na vypnutý televízor by sa malo pozerať 
rovnako dobre ako na zapnutý.

Umiestnenie kdekoľvek
Funkcia otočného čapu na tomto strednom 
podstavci umožňuje umiestniť televízor do 
optimálnej polohy, takže vám ponúkne skutočne 
relaxačný zážitok zo sledovania.
PTS859/00

Hlavné prvky

* Nepoužívajte toto príslušenstvo na televízoroch s obrazovkou 
väčšou ako 55" (140 cm).
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Dizajn
• Povrchová úprava dosky: tmavosivý hliník s 

radiálnym vírom
• Povrchová úprava krku: čierny dekoratívny hliník

Rozmery
• Rozmery krabice (Š x V x H): 820 x 110 x 370 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 675 x 265 x 230
• Hmotnosť výrobku: 4,8 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 5.8 kg

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa

Príbuzné výrobky
• Kompatibilné s: 48PFS8109/12, 48PFS8109/60, 

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

•

Technické údaje
Hliníkový stredný podstavec
pre televízory značky Philips
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