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 uma nova aparência para sua TV com o suporte central Philips PTS840. Nossos designers 
olheram cores e acabamentos sutis e sofisticados e os combinaram com materiais autênticos 
e qualidade, como o alumínio, para criar um design de suporte que combina com sua TV.

Projetado para você
• O suporte em alumínio escovado está sempre na moda
• O design moderno se encaixa perfeitamente nos ambientes de sua casa
• Liberdade para colocar a TV onde desejar



 Suporte em alumínio escovado
Uma TV com presença. O metal resistente deixa sua 
casa com ainda mais qualidade. Os nossos designers 
usaram alumínio escovado para o suporte para 
corresponder ao metal sólido usado na parte frontal 
da sua TV.

Posicionamento livre
A função de orientação sobre esse suporte central 
permite que você coloque a TV em uma posição 
ideal, oferecendo uma experiência visual totalmente 
relaxante.

Design moderno
Projetado com um design contemporâneo para fazer 
parte de sua decoração. Porque sua TV deve ser 
linda tanto ligada quanto desligada.
PTS840/00

Destaques

* Não use este acessório em TVs com uma tela maior que 55".
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Acessórios
• Acessórios inclusos: Manual do Usuário

Design
• Chapa de acabamento: alumínio de rotação radial 

cinza-escuro, borda em alumínio claro
• Acabamento da coluna da base: alumínio preto 

texturizado, parte frontal em alumínio brilhante

Dimensões
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

710 x 55 x 245 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 645 x 202 x 

225mm
• Peso do produto: 4,3 kg
• Peso, incluindo embalagem: 5 kg

Produtos afins
• Compatível com: 49PUS7100 (Eu & Ru), 

55PUS7100 (Eu & Ru), 48PUS7600 (Eu & Ru), 
55PUS7600 (Eu & Ru), 55PUS8600 (Eu & Ru)
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