
 

 

Philips
Suporte de parede para 
LCD

Inclinado

SQM6415
Perfeitamente nivelado

É fácil montar e nivelar o televisor
Este suporte para televisor "Perfeitamente nivelado" permite-lhe colocar sempre o seu televisor 
LCD nivelado na parede. Visto que é fácil de manusear e utilizar, agora pode encontrar a sua 
experiência de visualização ideal com a confiança da garantia de um resultado perfeito

Garantimos um resultado perfeito
• Design exclusivo em arco para um nivelamento fácil (patente pendente)

Monte o seu televisor plano com segurança
• Certificação de segurança (c)UL e GS
• Construção em alumínio de alta resistência
• Tamanhos do ecrã 48 - 79 cm/ 19" - 31"
• São suportados televisores com um peso até 20 kg

Maximiza os ângulos de visualização
• Inclina-se 15° para baixo

Fácil de instalar
• Tudo aquilo de que precisa encontra-se na caixa
• Instalação simples em 3 passos
• Aplicação universal através do suporte de montagem VESA



 Tudo aquilo de que precisa encontra-se 
na caixa
O produto é fornecido com todos os acessórios 
necessários, o que permite ao consumidor desfrutar 
da sua utilização sem ter de regressar à loja e 
comprar qualquer peça necessária.

Instalação simples em 3 passos
Através dos passos 1-2-3 da instalação, pode instalar 
autonomamente o suporte sem qualquer dificuldade 
e com a garantia de um resultado perfeito 
(ferramentas para furar não fornecidas)

Em conformidade com VESA
Este produto tem uma compatibilidade praticamente 
universal graças à compatibilidade com os padrões 
de montagem VESA.

Certificação de segurança (c)UL e GS
Este suporte cumpre e excede os requisitos da 
norma de segurança de acordo com as certificações 
de organismos oficiais com (c)UL e GS.

Design exclusivo em arco
O design exclusivo em arco incorporado neste 
suporte de parede permite-lhe ajustar o nível do 
televisor através de um simples deslize lateral do 
televisor (patente pendente).

Liga de alumínio de alta resistência
Os materiais inovadores da liga de alumínio 
utilizados para a construção deste suporte têm uma 
alta resistência, mas apresentam um peso reduzido. 
A alta resistência permite um design pequeno e 
seguro. O material leve permite menores esforços 
para o transporte que ajudam a reduzir o impacto 
ambiental deste produto.

Tamanhos do ecrã 48-79 cm/ 19"-31"
O suporte de parede consegue sustentar televisores 
com ecrãs de diferentes tamanhos.

Para televisores até 20 kg
Este suporte de parede é certificado para televisores 
até 20 kg.

Inclina-se 15° para baixo
Permite que o televisor seja ajustado 15° para baixo 
para obter um ângulo de visualização perfeito.
SQM6415/00

Destaques
Data de publicação  
2013-01-21

Versão: 1.0.9

12 NC: 8670 000 67796
EAN: 87 12581 56313 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

43 x 14,6 x 5,15 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

16,9 x 5,7 x 2,0 polegada
• Peso líquido: 1,07 kg
• Peso líquido: 2,359 lb
• Peso bruto: 1,26 kg
• Peso bruto: 2,778 lb
• Tara: 0,19 kg
• Tara: 0,419 lb
• EAN: 87 12581 56313 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Acessórios
• Manual do utilizador
• Acessórios incluídos: Parafusos

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

44 x 30,2 x 12,7 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

17,3 x 11,9 x 5,0 polegada
• Peso líquido: 4,28 kg
• Peso líquido: 9,436 lb
• Peso bruto: 5,34 kg
• Peso bruto: 11,773 lb
• Tara: 1,06 kg
• Tara: 2,337 lb
• EAN: 87 12581 57921 0
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Especificações técnicas
• Conformidade com: VESA, (c)UL e GS
• Peso máximo: 20 kg kg

Dimensões
• Compatível com suporte de parede VESA: 75 x 75 

mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
•
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