
 

 

Philips
Centrális alumínium állvány

Philips TV-khez

PTS840

E
H
A 
fin
alu
ltérő megjelenés TV-je számára
elyezze el TV-jét tetszése szerint
TV-je új külsőt nyer a Philips PTS840 centrális állvánnyal. Tervezőink azért döntöttek a 
om, kidolgozott színek és felületek, valamint az eredeti, minőségi anyagok, például 
mínium alkalmazása mellett, hogy az állvány kialakítása illeszkedjen a TV-jéhez.

Az Ön igényeihez tervezve
• A csiszolt alumínium állvány időtlennek számít
• A modern kialakítás illik korunk lakberendezéseihez
• Szabadon megválaszthatja, hogy hová helyezi a TV-t



 Csiszolt alumínium állvány
Egy TV - igazi jelenléttel. Mivel a valódi fém 
minőséget hoz otthonába, formatervezőink 
klasszikus csiszolt alumíniumot használtak az 
állványhoz, amely illik a TV elején lévő tömör 
fémszegélyhez.

Szabad elhelyezés
A centrális állványon található elforgatás funkció 
lehetővé teszi a TV helyének optimális 
megválasztását, miáltal valódi nyugtató vizuális 
élményt nyújt Önnek.

Modern kialakítás
Modern kialakításával jól illeszkedik a 
berendezéshez. A TV-nek épp olyan tetszetősnek 
kell lennie kikapcsolt állapotban is, mint amikor be 
van kapcsolva.
PTS840/00

Fénypontok

* Ne használja ezt a kiegészítőt 55"-esnél nagyobb kijelzővel 
rendelkező TV-n.
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Design
• Lap kidolgozása: sötétszürke, sugárirányban 

szálhúzott alumínium, tiszta alumínium szegély
• Nyak kidolgozása: fekete texturált alumínium, 

magasfényű alumínium elülső rész

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

710 x 55 x 245 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 645 x 202 x 225 

mm
• Termék tömege: 4,3 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 5 kg

Kapcsolódó termékek
• Kompatibilitás:: 49PUS7100 (Eu & Ru), 55PUS7100 

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