
 

 

Philips
Hliníkový středový 
podstavec

pro televizory Philips

PTS840

N
U
Se
jem
ma
ový vzhled vašeho televizoru
místěte svůj televizor tak, jak vám to vyhovuje
 středovým podstavcem Philips PTS840 získá váš televizor nový vzhled. Naši designéři vybrali 
né a sofistikované barvy a povrchové úpravy a zkombinovali je s autentickými, kvalitními 
teriály, například s hliníkem, a vytvořili tak podstavec, který se hodí k vašemu televizoru.

Zaměření na uživatele
• Nadčasový podstavec z leštěného hliníku
• Moderní design se hodí do každého současného interiéru
• Umístěte svůj televizor kamkoli



 Podstavec z leštěného hliníku
Působivý televizor. Pravý kov je známkou kvality, a 
proto naši designéři navrhli podstavec z klasického 
leštěného hliníku, který skvěle doplňuje přední 
kovovou část vašeho televizoru.

Libovolné umístění
Středový podstavec je otočný, a můžete jej tak 
umístit do optimální pozice a užít si příjemnou 
podívanou.

Moderní design
Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší 
domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat 
stejně nádherně vypnutý i zapnutý.
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Přednosti

* Nepoužívejte toto příslušenství s televizory s obrazovkou větší než 
55".
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka

Design
• Provedení desky: tmavě šedý hliník s kruhovým 

broušením, hrana ze světlého hliníku
• Provedení nohy podstavce: černý tvarovaný hliník, 

přední strana z hliníku s vysokým leskem

Rozměry
• Rozměry krabice (Š x V x H): 710 x 55 x 245 mm

• Rozměry výrobku (Š x H x V): 
645 × 202 × 225 mm

• Hmotnost výrobku: 4,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 5 kg

Příbuzné výrobky
• Kompatibilní se: 49PUS7100 (EU a Rusko), 

55PUS7100 (EU a Rusko), 48PUS7600 (EU 
a Rusko), 55PUS7600 (EU a Rusko), 55PUS8600 
(EU a Rusko)

•

Specifikace
Hliníkový středový podstavec
pro televizory Philips
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