
 

Philips
Suport mural

22AV3100
Suport mural universal cu funcţie de înclinare
Pentru a economisi spaţiu în camera dvs. de hotel
Graţie acestui suport de perete de înaltă calitate, puteţi monta pe perete televizorul 
pentru industria hotelieră, economisind spaţiu în camera de hotel. Acest suport de perete 
este uşor de instalat şi va fi o soluţie curată şi elegantă.

Conceput pentru oaspeţii dvs.
• Experienţă optimă de vizionare
• Design modern al camerei

Conceput pentru utilizarea hotelieră
• Funcţie de înclinare
• Nu mai este necesar mobilier special

Cel mai scăzut cost total de proprietate
• Un singur loc pentru achiziţionarea accesoriilor pentru televizoare
• Reglabil pentru mai multe televizoare hoteliere Philips
• 5 ani garanţie
 



 5 ani garanţie
Veţi beneficia de o garanţie de 5 ani pentru acest 
suport mural.

Reglabil pentru diverse televizoare 
hoteliere Philips
Acest suport mural poate fi utlizat pentru o gamă 
largă de televizoare hoteliere Philips.

Design modern al camerei
Cu televizorul fixat pe perete, camera de hotel va 
avea un aspect mai modern și va părea mai spaţioasă.

Nu este necesar mobilier special
Cu acest suport mural, nu numai că veţi economisi 
spaţiu, ci veţi elimina necesitatea mobilierului special 
pentru amplasarea televizorului.

Pachet complet
Pe lângă televizor, furnizorul vă poate pune la 
dispoziţie și toate accesoriile aferente.

Experienţă optimă de vizionare
Utilizând funcţia de înclinare, unghiul de vizionare al 
televizorului va crește și puteţi oferi oaspeţilor o 
poziţie de vizionare optimă.

Funcţie de înclinare
Pentru optimizarea confortului oaspeţilor, acest 
suport mural este prevăzut cu o funcţie de înclinare 
care sporește unghiul de vizionare al televizorului.
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Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 121 x 49 x 141
• Unghi de înclinare: 10°
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

148 x 58 x 125 mm
• Dimensiuni VESA: 75 x 75, 100 x 100
• Greutate produs: 0,9 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,1 kg
•
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