
LCD-vægmontering

 

Fast

 
SQM6325

Simply Straight
Nemt at montere og rette dit TV til

Dette Simply Straight TV-vægbeslag gør det muligt for dig altid at hænge dit LCD-TV lige på væggen. Da det er

nemt at manøvrere med og ikke giver problemer, kan du nu installere den perfekte seeroplevelse selv og være

sikker på et perfekt resultat.

Garanteret lige resultat

Eksklusivt buedesign til nem justering (patentanmeldt)

Monter dit Flat TV sikkert

TV, der vejer op til 50 kg, understøttes

Skærmstørrelser 81 - 107 cm (32" - 42")

(c)UL- og GS-sikkerhedscertifikat

Yderst robust aluminumskonstruktion

Nemt at installere

Alt, du behøver, er i æsken

Nem 3-trins installation

Universel anvendelse gennem understøttelse af VESA-montering



LCD-vægmontering SQM6325/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

(c)UL- og GS-sikkerhedscertifikat

Dette beslag lever op til og overstiger

sikkerhedsstandarderne, som angivet af

officielle certificeringsorganisationer som f.eks.

(c)UL og GS.

Alt, du behøver, er i æsken

Produktet leveres med alt nødvendigt tilbehør,

så du kan nyde produktet med det samme

uden at skulle vende tilbage til forretningen for

at købe yderligere nødvendige dele.

Nem 3-trins installation

Det er nemt at montere beslaget selv ved

hjælp af 1-2-3-installationen, som sikrer et lige

resultat (boreværktøj medfølger ikke)

Eksklusivt buedesign

Det eksklusive buedesign, der er indarbejdet i

dette vægbeslag gør det muligt at justere

hældningen for TV'et ved blot at skubbe TV'et

sidelæns (patentanmeldt).

Yderst holdbar aluminiumslegering

Den nyskabende aluminiumslegering, der er

brugt til konstruktionen af dette beslag er

yderst robust og vejer alligevel meget lidt.

Robustheden giver mulighed for et lille og

sikkert design. De lette materialer gør det også

nemmere at transportere, hvilket hjælper med

at mindske den miljømæssige påvirkning.

Til TV op til 50 kg

Dette vægbeslag er godkendt til TV, der vejer

op til 50 kg

VESA-kompatibel

Dette produkt har næsten universel

kompatibilitet gennem understøttelsen af

VESA-monteringsmønstre.

Skærmstr. 81-107 cm (32-42")

Vægbeslaget kan klare TV med forskellige

størrelser.

Emballagens mål

Mål på emballage (B x H x D):

73,7 x 19,2 x 4,6 cm

Mål på emballage (B x H x D):

29 x 7,6 x 1,8 tommer

Nettovægt: 1,8 kg

Nettovægt: 3,968 lb

Bruttovægt: 2,2 kg

Bruttovægt: 4,85 lb

Taravægt: 0,4 kg

Taravægt: 0,882 lb

EAN: 87 12581 51944 5

Antal medfølgende produkter: 1

Emballagetype: Kasse

Tilbehør

Brugervejledning

Medfølgende tilbehør: Skruetrækker, Skruer,

Vaterpas

Mål

Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 ×

100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300

x 300 mm, 400 x 300 mm

Yderemballage

Ydre indpakning (L x B x H):

75,8 x 40,5 x 17,5 cm

Ydre indpakning (L x B x H):

29,8 x 15,9 x 6,9 tommer

Nettovægt: 10,8 kg

Nettovægt: 23,81 lb

Bruttovægt: 14 kg

Bruttovægt: 30,864 lb

Taravægt: 3,2 kg

Taravægt: 7,055 lb

EAN: 87 12581 54485 0

Antal forbrugeremballager: 6

Tekniske specifikationer

Overholder: VESA, (c)UL og GS

Maks. vægt: 50 kg

Vægt og dimensioner

Vægafstand: 40 mm (1,6") og 55 mm (2,2")
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