
 

 

Philips
Podstawa do zestawu 
SoundBar i TV

• Telewizor Aurea

STS8007
Wykonana specjalnie pod zestaw SoundBar 
i telewizor Aurea 2009
Ta elegancka podstawa została zaprojektowana specjalnie do zestawu głośników SoundBar 
oraz płaskich telewizorów o rozmiarze 94–119 cm (37–47"). Podstawa obrotowa umożliwia 
dowolne ustawienie. Idealnie pasuje do telewizora Aurea 2009 firmy Philips.

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 94–120 cm (37–47"), stanowi najlepsze połączenie z 

zestawem głośnikowym SoundBar



 Podstawa stołowa
Podstawa stołowa - duże możliwości aranżacji

Z myślą o komforcie oglądania
Z myślą o komforcie oglądania — idealna wysokość 
i kąt obrotu

Szybka i łatwa konfiguracja
Szybka, łatwa i bezproblemowa konfiguracja

Do telewizor. 94–119 cm/37–47"

Do wykorzystania z telewizorami 94–120 cm (37–
47"), stanowi najlepsze połączenie z zestawem 
głośnikowym SoundBar
STS8007/00

Zalety

* Telewizor i podstawa są sprzedawane osobno
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Wzornictwo
• Do wykorzystania z zestawami głośnikowymi 

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

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

• Kolor: Biały
• Zastosowane materiały: Podstawa — szklana, 

Metalowy słupek i podpórki oraz tworzywo ABS
• Obsługiwane płaskie telewizory Philips '09: Seria 

3000, Seria 5000, Seria 8000, Seria 9000

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

650 x 940 x 400 mm
• Waga produktu: 22,5 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

925 x 190 x 700 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 26 kg
•

Dane techniczne
Podstawa do zestawu SoundBar i TV
Telewizor Aurea
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