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Universele muursteun met kantelstanden

Ruimtebesparend voor hotelkamers
Met deze muursteun kunt u de Hospitality TV aan de wand bevestigen en zo 
kamerruimte besparen. De muursteun is eenvoudig te bevestigen en vormt een elegante, 
veilige oplossing.

Ontworpen voor al uw gasten
• Optimale kijkervaring
• Geef de kamer een modern uiterlijk

Ontworpen voor gebruik in hotels
• Kantelfunctie
• Geen speciaal meubilair meer vereist

Optimaal rendement op uw investering
• Eén keer naar de winkel voor TV-accessoires
• Aan te passen aan verscheidene Philips Hotel TV's
• 5 jaar garantie
 



 5 jaar garantie
Op deze wandsteun zit 5 jaar garantie.

Aan te passen aan Philips Hotel TV's
Deze wandsteun kan worden gebruikt voor veel 
Philips hotel TV's.

Geef de kamer een modern uiterlijk
Door de TV aan de wand te hangen, geeft u de 
hotelkamer een modern uiterlijk en creëert u 
ruimte.

Geen speciaal meubilair vereist
Met deze wandsteun bespaart u niet alleen ruimte in 
de kamer, maar hebt u ook geen speciaal meubilair 
meer nodig om de TV op te zetten.

Eén keer naar de winkel
De leverancier levert niet alleen uw TV, maar ook 
alle verwante accessoires.

Optimale kijkervaring
Dankzij de kantelfunctie wordt de kijkhoek van de 
TV vergroot en biedt u uw gasten een optimale 
kijkpositie.

Kantelfunctie
Om het comfort van uw gast te optimaliseren, is 
deze wandsteun voorzien van een kantelfunctie, 
waarmee de kijkhoek van de TV wordt vergroot.
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Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 121 x 49 x 141
• Kantelhoek: 10°
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

148 x 58 x 125 mm
• VESA-afmetingen: 75 x 75, 100 x 100
• Gewicht van het product: 0,9 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,1 kg
•
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