
 

 

Philips
LCD монтиране на стена

С накланяне

SQM6435
Лесно и изправено

Лесно монтиране и нивелиране на телевизора
Тази телевизионна конзола за стена "Лесно и изправено" ви позволява винаги да разполагате 

вашия LCD телевизор в изправено положение на стената. Тя е лесна за преместване и не създава 

грижи, като ви позволява да постигнете сами оптималното си зрително изживяване с гарантиран 

перфектен резултат

Гарантирано изправено положение
• Изключителна дъговидна конструкция за лесно нивелиране (предстоящо патентоване)

Безопасно монтиране на плосък телевизор
• Сертификат за безопасност от (c)UL and GS
• Конструкция от алуминий с висока издръжливост
• Поддържат се телевизори с тегло до 50 кг / 110 фунта
• Екран 81-107 см (32-42")

Лесен монтаж
• Всичко, което ви трябва, е в кутията
• Лесен монтаж в 3 стъпки
• Универсално приложение чрез поддръжката за монтаж на VESA



 Сертификат за безопасност от (c)UL 
and GS
Тази конзола изпълнява и надвишава стандартите 
за безопасност според сертификатите на 
официални сертифициращи органи, като (c)UL 
and GS.

Всичко, което ви трябва, е в кутията
Този продукт се доставя с всички необходими 
аксесоари, които позволяват на потребителя да 
го използва, без да е необходимо да отива пак в 
магазина и да купува друга необходима част.

Лесен монтаж в 3 стъпки
Като използвате стъпките за монтаж 1-2-3, 
можете лесно да монтирате конзолата сами и да 
сте уверени, че резултатът ще е добър (в 
комплекта не влизат уреди за пробиване)

Изключителна дъговидна 
конструкция
Изключителната дъговидна конструкция, 
включена в тази конзола за стена, ви дава 
възможност да нивелирате телевизора просто 
като го плъзнете настрани (предстоящо 
патентоване).

Алуминиева сплав с висока 
издръжливост
Новаторските материали от алуминиева сплав, 
използвани в тази конзола, имат висока 
издръжливост и въпреки това са леки. Голямата 
здравина позволява малка и безопасна 
конструкция. Леките материали водят до 
занижени транспортни изисквания, което 
спомага за намаляване на влиянието на изделието 
върху околната среда.

За телевизори до 50 кг / 110 фунта
Тази конзола за стена е сертифицирана за 
телевизори с тегло до 50 кг / 110 фунта

Съвместимост с VESA
Този продукт има почти универсална 
съвместимост, тъй като може да се използва с 
монтажните схеми на VESA.

Екран 81-107 см (32-42")
Конзолата за стена може да поддържа 
телевизори с различен размер на екрана.
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