
 

 

Philips
Podstawa do zestawu 
SoundBar i TV

STS8001
Wykonana specjalnie pod zestaw 

SoundBar i płaski telewizor
Elegancka podstawa zaprojektowana specjalnie pod zestaw głośnikowy SoundBar i płaskie telewizory o 

rozmiarach 37"-47" firmy Philips. Obrotowa podstawa pozwala na odpowiednie ustawienie na konsoli 

zarówno zestawu SoundBar jak i płaskiego telewizora, zapewniając niezapomniane wrażenia kinowe.

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Podstawa stołowa - duże możliwości aranżacji
• Z myślą o komforcie oglądania — idealna wysokość i kąt obrotu
• Szybka, łatwa i bezproblemowa konfiguracja
• Do wykorzystania z telewizorami od 37" do 47", stanowi idealne połączenie z zestawem 

głośnikowym SoundBar
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Zalety

* Telewizor i podstawa są sprzedawane osobno
• Zastosowane materiały: Rama — aluminium, • Waga wraz z opakowaniem: 24,7 kg
•

Wzornictwo
• Do wykorzystania z zestawami głośnikowymi 

Philips SoundBar: HTS6100, HTS8100, HTS8140, 
HTS8150

• Do wykorzystania z telewizorami o rozmiarach:: 
37" (94 cm), 40" (102 cm), 42" (107 cm), 47" 
(119 cm)

• Kolor: Srebrny

Podstawa — szklana

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

910 x 762 x 350 mm
• Waga produktu: 19,48 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

925 x 190 x 700 mm
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