
 

 

Philips
Stojan pro zařízení 
SoundBar a TV

37" - 47" TV s plochou obr.

STS8006
Vyrobeno speciálně pro zařízení 

SoundBar a TV s plochou obr.
Elegantní stojan určený pro zařízení SoundBar a televizory s plochou obrazovkou s úhlopříčkou 
37"–47" od společnosti Philips. Tento otočný stojan umožňuje umístit na konzolu zařízení 
SoundBar i televizor s plochou obrazovkou, čímž poskytuje flexibilní a pohodlný filmový zážitek.

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Stojanové řešení s flexibilním umístěním
• Určeno pro pohodlí při sledování v ideální výšce a úhlu
• Rychlé a snadné nastavení pro bezproblémovou instalaci
• Podporuje televizory s úhlopříčkou od 37" do 47" pro ideální sladění se zařízením SoundBar
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Přednosti

* Televizor a stojan se prodávají samostatně
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Tvar
• Podporované přístroje SoundBar společnosti 

Philips: HTS6100, HTS8140, HTS8150, HTS6120, 
HTS8141, HTS8160B, HTS8161B

• Podporované velikosti televizorů: 37" (94 cm), 40" 
(102 cm), 42" (107 cm), 47" (119 cm)

• Barva: Černá
• Použité materiály: Základna - skleněná, Podpěra a 

stojan z kovu a plastu ABS
• Podporovány televizory Philips '09: Série 3000, 

Série 5000, Série 8000, Série 9000

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

650 x 940 x 400 mm
• Hmotnost výrobku: 22,5 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 925 x 190 x 700 mm
• Hmotnost včetně balení: 26 kg
•

Specifikace
Stojan pro zařízení SoundBar a TV
37" - 47" TV s plochou obr.  
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