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ксесоар – алуминиева централна стойка
озиционирайте телевизора си според вашите предпочитания

идайте на вашия телевизор нов облик с помощта на централната стойка на Philips PTS859. 

шите дизайнери избраха ненатрапчиви, изтънчени цветове и покрития, комбинираха ги с 

ентични и качествени материали като алуминия, за да създадат дизайн за стойка, която да се 

етава перфектно с вашия телевизор.

Проектирани по ваша мярка
• Матираната алуминиева стойка изразява неподвластен на времето стил
• Модерният дизайн допълва съвременния интериор
• Свобода да поставяте телевизора си където пожелаете



 Стойка от матиран алуминий
Телевизор с присъствие. Тъй като истинският 
метал е символ на качество в дома ви, 
дизайнерите ни използваха класически матиран 
алуминий за стойката, който да подхожда на 
металната част отпред на телевизора ви.

Модерен дизайн
Проектиран със съвременен вид, за да се впише в 
интериора ви. Защото телевизорът ви трябва да 
изглежда еднакво красиво включен и изключен.

Свободно поставяне
Функцията за завъртане на тази централна стойка 
ви позволява да поставяте телевизора в 
оптимална позиция, като ви предлага наистина 
отпускащо зрителско изживяване.
PTS859/00

Акценти

* Не използвайте този аксесоар за телевизори с екран, по-голям от 
55".
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Дизайн
• Покритие на плочата: тъмно сив алуминий с 
радиално въртене

• Покритие на гърлото: черен текстуриран 
алуминий

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

820 x 110 x 370 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 675x265x230
• Тегло на изделието: 4,8 кг
• Тегло вкл. опаковката: 5,8 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за 
потребителя

Свързани продукти
• Съвместим с: 48PFS8109/12, 48PFS8109/60, 

48PFS8209/12, 48PFS8209/60, 55PFS8109/12, 
55PFS8109/60, 55PFS8209/12, 55PFS8209/60, 
55PUS8809/12, 55PUS8809/60, 55PUS9109/12, 
55PUS9109/60
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