
 

 

Philips
SoundBar a stolový stojan 
pre TV

TV s plochou obrazovkou 37" - 47"

STS8006
Vyrobený špeciálne pre 

SoundBar a plochý TV
Elegantný stolový stojan, ktorý je navrhnutý pre systémy Philips SoundBar a ploché TV s 
uhlopriečkami 37" až 47". Tento otočný stojan vám umožňuje umiestniť systém Soundbar 
a plochý TV na konzolu pre flexibilný a komfortný filmový zážitok.

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Stolové riešenie s flexibilným umiestnením
• Navrhnuté pre komfort zobrazovania s ideálnou výškou a otočením
• Rýchle a jednoduché nastavenie pre inštaláciu bez rušenia
• Podporuje 37" až 47" TV na ideálnu zhodu so SoundBar



 Stolové riešenie

Stolové riešenie s flexibilným umiestnením

Navrhnuté pre komfort zobrazovania

Navrhnuté pre komfort zobrazovania s ideálnou 
výškou a otočením

Rýchle a jednoduché nastavenie

Rýchle a jednoduché nastavenie pre inštaláciu bez 
rušenia

Podporuje 37" až 47" TV

Podporuje 37" až 47" TV na ideálnu zhodu so 
SoundBar
STS8006/00

Hlavné prvky

* TV a stojan sa predávajú samostatne
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Dizajn
• Podpora pre Philips SoundBar: HTS6100, 

HTS8140, HTS8150, HTS6120, HTS8141, 
HTS8160B, HTS8161B

• Podpora veľkostí TV: 37" (94 cm), 40" (102 cm), 
42" (107 cm), 47" (119 cm)

• Farba: Čierna
• Použité materiály: Základňa - sklo, Stĺpik a spodná 
časť z kovu a ABS

• S podporou plochých televízorov Philips '09: Séria 

3000, Séria 5000, Séria 8000, Séria 9000

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

650 x 940 x 400 mm
• Hmotnosť produktu: 22,5 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 925 x 190 x 700 mm
• Váha vrátane balenia: 26 kg
•

Technické údaje
SoundBar a stolový stojan pre TV
TV s plochou obrazovkou 37" - 47"  
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