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Uniwersalny uchwyt ścienny z regulacją kąta nachylenia
Oszczędność miejsca w pokoju hotelowym
Ten wysokiej jakości uchwyt umożliwia zamontowanie odbiornika telewizyjnego na 
ścianie, a tym samym zaoszczędzenie miejsca w pokoju hotelowym. Montaż uchwytu jest 
bardzo prosty, a jego konstrukcja pozwoli zadbać o czystość i elegancki wygląd pokoju.

Zaprojektowane z myślą o gościach.
• Niezwykłe wrażenia podczas oglądania
• Nowoczesne wzornictwo pokoju

Zaprojektowany dla branży hotelarskiej
• Funkcja regulacji kąta nachylenia
• Dodatkowe umeblowanie nie jest już potrzebne

Korzystne koszty eksploatacji
• Jedno miejsce zakupu wszystkich akcesoriów telewizyjnych
• Do użytku z wieloma telewizorami hotelowymi marki Philips
• 5-letnia gwarancja
 



 5-letnia gwarancja
Uchwyt ścienny jest objęty 5-letnią gwarancją.

Zgodność z telewizorami hotelowymi 
marki Philips
Uchwytu ściennego można używać z wieloma 
modelami telewizorów hotelowych marki Philips.

Nowoczesne wzornictwo pokoju
Zawieszenie telewizora na ścianie sprawi, że pokój 
nabierze nowoczesnego charakteru, a goście będą 
mieć wrażenie, że jest on większy.

Brak konieczności używania 
dodatkowych mebli
Uchwyt ścienny pozwoli zaoszczędzić miejsce w 
pokoju, eliminując konieczność wstawiania 
dodatkowych mebli, służących jako podstawa do 
telewizora.

Wszystko w komplecie
Dostawca może zapewnić nie tylko sam telewizor, 
ale również wszystkie związane z nim akcesoria.

Niezwykłe wrażenia podczas oglądania
Funkcja regulacji kąta nachylenia umożliwia 
zwiększenie zakresu kątów widzialności obrazu 
wyświetlanego na telewizorze, a to z kolei pozwoli 
gościom hotelowym dobrać optymalne miejsce, z 
którego chcieliby oglądać telewizję.

Funkcja regulacji kąta nachylenia
Uchwyt ścienny wyposażono w funkcję regulacji kąta 
nachylenia, który zwiększa zakres kątów widzialności 
obrazu wyświetlanego na telewizorze, zapewniając 
gościom hotelowym większy komfort.
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Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 121 x 49 x 141
• Kąt nachylenia: 10°
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

148 x 58 x 125 mm

• Wymiary zgodne ze standardem VESA: 75 x 75, 
100 x 100

• Waga produktu: 0,9 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 1,1 kg
•
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