
 

 

Philips
Veggmontering for LCD

Kan vippes

SQM6485
Simply Straight

Enkelt å montere og nivåjustere TVen
Denne Simply straight-veggmonteringen for TVen gjør det alltid mulig å plassere LCD-
TVen rett på veggen. Den er dessuten lett, robust, enkel å manøvrere og problemfri 
ettersom du ikke trenger å ha nøyaktige målinger under installeringen.

Garantert rett resultat
• Eksklusiv buedesign for enkel justering (patentanmeldt)

Monter flat-TVen trygt
• (c)UL- og GS-sikkerhetssertifisert
• Høyfast aluminiumskonstruksjon
• Skjermer i størrelsene 107-152 cm (42"-60")
• Støtter TVer med en vekt opptil 70 kg (152 lb)

Enkel å installere
• Alt du trenger, er i esken
• Enkel 3-trinns installering
• Universal bruk takket være støtte for VESA-montering



 Skjerm 107–152 cm (42–60")
Veggmomteringen kan holde TVer med forskjellig 
skjermstørrelser.

For TVer opptil 70 kg (152 lb)
Dette veggfestet er sertifisert for TVer opptil 70 kg 
(152 lb)

(c)UL- og GS-sikkerhetssertifisert
Dette festet møter og overgår 
sikkerhetsstandardene i henhold til offisielle 
sertifiseringsinstanser, for eksempel (c)UL og GS.

Alt du trenger, er i esken
Produktet leveres med alt nødvendig tilbehør som 
gjør at forbrukeren kan glede seg over produktet 
uten å måtte gå tilbake til butikken og kjøpe en del 
som er nødvendig.

Enkel 3-trinns installering
1-2-3-installeringen gjør at du enkelt kan montere 
veggfestet selv, og du er sikret et rett resultat 
(drillverktøy følger ikke med)

Eksklusiv buedesign
Den eksklusive buedesignen i dette veggfestet gjør 
det mulig å justere TVen i vater ved ganske enkelt å 
skyve TVen sidelengs (patentanmeldt).

Høyfast aluminiumslegering
De nyskapende materialene i aluminiumslegering 
som brukes i dette festet, er høyfaste, men likevel 
lette i vekt. Høyfastheten gjør det mulig å konstruere 
en liten og sikker design. Det lette materialet gjør 
transporten enklere, noe som bidrar til å redusere 
produktets miljøpåvirkning.

VESA-kompatibelt
Dette produktet er tilnærmet universelt kompatibelt 
takket være støtten for VESA-
monteringskombinasjoner.
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Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 94,3 x 21,05 x 4,6 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 

37,1 x 8,3 x 1,8 tommer
• Nettovekt: 2,205 kg
• Nettovekt: 4,861 lb
• Bruttovekt: 2,782 kg
• Bruttovekt: 6,133 lb
• Taravekt: 0,577 kg
• Taravekt: 1,272 lb
• EAN: 87 12581 56310 3
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell

Tilbehør
• Brukerhåndbok
• Vedlagt tilbehør: Skrutrekker, Skruer

Mål
• VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 300 mm, 

300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 

x 200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 
400 x 300 mm

Ytre eske
• GTIN: 1 87 12581 56310 0
• Yttereske (L x B x H): 98,5 x 22,6 x 11,7 cm
• Yttereske (L x B x H): 38,8 x 8,9 x 4,6 tommer
• Nettovekt: 4,410 kg
• Nettovekt: 9,722 lb
• Bruttovekt: 5,88 kg
• Bruttovekt: 12,963 lb
• Taravekt: 1,470 kg
• Taravekt: 3,241 lb
• Antall emballasjer: 2

Tekniske spesifikasjoner
• Oppfyller kravene til: VESA, (c)UL og GS
• Maksimumsvekt: 154 pund eller 70 kg

Mål og vekt
• Veggavstand: 40 mm (1,6") og 55 mm (2,2")
•
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