
 

 

Philips
Držiak na stenu pre LCD

Sklápací

SQM6415
Jednoducho a rovno

Jednoduché upevnenie a vyrovnanie vášho TV
Tento držiak na stenu typu Jednoducho a rovno vám vždy umožní umiestniť LCD televízor na stenu do 

dokonale rovnej polohy. Keďže je ľahko polohovateľný a jednoducho upevniteľný, optimálny zážitok zo 

sledovania hravo dosiahnete aj sami. Dokonalý výsledok je pritom vždy zaručený.

Zaručene rovný výsledok
• Exkluzívny dizajn pre jednoduché vyrovnanie (čoskoro patentovaný)

Bezpečne pripevnite svoj plochý TV
• Bezpečnostný certifikát (c)UL a GS
• Veľmi pevná hliníková konštrukcia
• Obrazovky veľkosti 48 – 79 cm/19" – 31"
• Sú podporované televízory do hmotnosti 20 kg/44 lb

Maximalizuje pozorovacie uhly
• Sklápa sa 15° nadol

Jednoduchá inštalácia
• Všetko, čo potrebujete, je v balení
• Jednoduchá inštalácia v 3 krokoch
• Univerzálne použitie vďaka podpore montáže VESA



 Všetko, čo potrebujete, je v balení
Produkt sa dodáva so všetkým potrebným 
príslušenstvom, aby ho mohol zákazník okamžite 
využívať a nemusel sa vracať do obchodu po ďalšie 
potrebné súčiastky.

Jednoduchá inštalácia v 3 krokoch
Pomocou 1-2-3 krokov inštalácie držiak jednoducho 
nainštalujete sami s istotou a dokonalým výsledkom 
(vŕtacie nástroje nie sú súčasťou dodávky)

Kompatibilné so štandardom VESA
Tento produkt má takmer univerzálnu kompatibilitu 
vďaka podpore montážnych šablón VESA.

Bezpečnostný certifikát (c)UL a GS
Tento držiak spĺňa a dokonca prekračuje 
bezpečnostné normy podľa certifikátov oficiálnych 
organizácií ako (c)UL a GS.

Exkluzívny oblúkový dizajn
Exkluzívny oblúkový dizajn tohto držiaka na stenu 
umožňuje nastavovať vyrovnanie jednoduchým 
posúvaním televízora do boku (čoskoro 
patentovaný).

Veľmi pevná hliníková zliatina
Inovatívne materiály hliníkovej zliatiny použité pri 
konštrukcii tohto držiaka sú veľmi pevné a súčasne 
dostatočne ľahké. Pevnosť na výšku umožňuje malú 
a bezpečnú konštrukciu. Charakteristiky ľahkých 
materiálov umožňujú znižovanie prepravných 
nákladov, čo pomáha znižovať dopad produktu na 
životné prostredie.

Obrazovky veľkosti 48 – 79 cm/19" – 31"
Držiak na stenu pripevní televízory s rôznymi 
uhlopriečkami.

Pre televízory do 20 kg/44 lb
Tento držiak na stenu je certifikovaný pre televízory 
do hmotnosti 20 kg/44 lb.

Sklápa sa 15° nadol
Polohu televízora možno nastaviť do 15° uhla 
smerom nadol a dosiahnuť tak optimálny pozorovací 
uhol.
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