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Ställ i aluminium

för Philips TV-apparater

PTS840
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acera TV:n som du själv önskar
 TV:n ett nytt utseende med Philips PTS840-ställ. Våra formgivare har kombinerat 

btila, sofistikerade färger och ytor med kvalitetsmaterial som aluminium för ett ställ som 
ssar just din TV.

Utformad för dig
• Ett ställ i borstad aluminium är ett tidlöst inslag
• Modern design som kompletterar dagens inredning
• Frihet att placera TV:n var du vill



 Ställ i borstad aluminium
En TV med närvaro. Eftersom metall ger ett inslag av 
kvalitet i hemmet har våra designers använt klassisk 
borstad aluminium så att stället matchar metallen på 
framsidan av TV:n.

Fri placering
Tack vare ställets vridfunktion kan du placera TV:n i 
en optimal position som ger dig en riktigt 
avslappnande tittarupplevelse.

Modern design
En modern design som smälter in med inredningen. 
Eftersom TV:n ska se lika bra ut när den är avstängd 
som när den är påslagen.
PTS840/00

Funktioner

* Använd inte det här tillbehöret på TV-apparater med en skärm 
större än 55 tum.
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Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Design
• Plattans finish: mörkgrå radialmönstrad aluminium, 

klar aluminiumkant
• Halsens finish: svart strukturerad aluminium, 

högblank aluminiumfront

Mått
• Lådans mått (B x H x D): 710 x 55 x 245 mm
• Produktmått (B x D x H): 645 x 202 x 225 mm
• Produktvikt: 4,3 kg
• Vikt inkl. förpackning: 5 kg

Relaterade produkter
• Kompatibel med: 49PUS7100 (Eu & Ru), 

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