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Centralna aluminiowa 
podstawa

do telewizorów Philips
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staw telewizor tak, jak lubisz
daj swojemu telewizorowi nowy wygląd dzięki centralnej podstawie Philips PTS840. Nasi 
jektanci postawili na subtelne, wyrafinowane kolory i elementy wykończenia oraz wysokiej 

ości materiały, takie jak aluminium, tak aby stylistyka podstawy idealnie pasowała do telewizora.

Produkt zaprojektowany dla Ciebie
• Podstawa z matowego aluminium to deklaracja ponadczasowego stylu
• Nowoczesne wzornictwo pasuje do współczesnego wystroju wnętrz
• Możliwość ustawienia telewizora w dowolnym miejscu



 Podstawa z matowego aluminium
Telewizor zyska swój styl. Ponieważ prawdziwy 
metal to deklaracja jakości, nasi projektanci 
wykorzystali do wykonania podstawy matowe 
aluminium, które będzie pasować do solidnej 
metalowej ramy z przodu telewizora.

Ustawianie w dowolnym miejscu
Centralna podstawa jest wyposażona w funkcję 
obrotu, która umożliwia ustawienie telewizora w 
optymalnej pozycji, dzięki czemu zapewnia 
prawdziwy relaks podczas oglądania.

Nowoczesne wzornictwo
Produkt charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, 
który pasuje do wystroju wnętrza — telewizor 
powinien wyglądać równie dobrze niezależnie od 
tego, czy jest wyłączony czy włączony.
PTS840/00

Zalety

* Nie wolno używać tego akcesorium z telewizorami o ekranach 
większych niż 140 cm (55").
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi

Wzornictwo
• Wykończenie płyty: ciemnoszare formowane 

aluminium, przezroczysta aluminiowa krawędź
• Wykończenie szyjki: czarne aluminium o specjalnej 

fakturze, przód z błyszczącego aluminium

Wymiary
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

710 x 55 x 245 mm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

645 x 202 x 225 mm
• Waga produktu: 4,3 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 5 kg

Podobne produkty
• Zgodność z: 49PUS7100 (UE i Rosja), 55PUS7100 

(UE i Rosja), 48PUS7600 (UE i Rosja), 55PUS7600 
(UE i Rosja), 55PUS8600 (UE i Rosja)
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