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Βάση αλουμινίου

για τηλεοράσεις Philips

PTS859

Β
Τ
Χα
μα
πο
άση αλουμινίου
οποθετήστε την τηλεόραση όπως θέλετε
ρίστε στην τηλεόρασή σας απαράμιλλο στιλ με τη νέα βάση Philips PTS859. Οι σχεδιαστές 
ς επέλεξαν διακριτικά, σοφιστικέ χρώματα και φινιρίσματα και τα συνδύασαν με αυθεντικά 
ιοτικά υλικά όπως το αλουμίνιο, ώστε να δημιουργήσουν μια κομψή βάση.

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Η βάση από σαγρέ αλουμίνιο παραμένει διαχρονική
• Μοντέρνα σχεδίαση που αναδεικνύει τους χώρους ενός σύγχρονου σπιτιού
• Τοποθετήστε την τηλεόραση όπου θέλετε



 Βάση από σαγρέ αλουμίνιο
Μια τηλεόραση με ιδιαίτερο στυλ. Επειδή το 
αυθεντικό μέταλλο χαρίζει πάντα μια πινελιά 
ποιότητας στο χώρο, οι σχεδιαστές μας επέλεξαν 
το κλασικό σαγρέ αλουμίνιο για αυτήν τη βάση, 
ώστε να ταιριάζει με τη στιβαρή μεταλλική 
πρόσοψη της τηλεόρασής σας.

Μοντέρνα σχεδίαση
Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει απόλυτα 
με τη διακόσμηση του χώρου σας. Επειδή θέλετε 
μια τηλεόραση που τραβάει τα βλέμματα, ακόμα 
και όταν την κλείνετε.

Απεριόριστες επιλογές τοποθέτησης
Η λειτουργία περιστροφής σε αυτήν τη βάση σάς 
επιτρέπει να τοποθετείτε την τηλεόραση στη 
βέλτιστη θέση, για μια πραγματικά ξεκούραστη 
εμπειρία προβολής.
PTS859/00

Χαρακτηριστικά

* Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αξεσουάρ σε τηλεοράσεις με οθόνη 
μεγαλύτερη από 55".
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Σχεδίαση
• Φινίρισμα επιφάνειας: σκούρο γκρι αλουμίνιο με 
σχέδιο ακτίνας

• Φινίρισμα άξονα: μαύρο ανάγλυφο αλουμίνιο

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

820 x 110 x 370 χιλιοστά
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 675 x 265 x 230
• Βάρος προϊόντος: 4,8 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 5,8 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο 
χρήσεως

Σχετικά προϊόντα
• Συμβατότητα με: 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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