
 

 

Philips
Držák LCD na stěnu

• Pevný

SQM6325
Prostě rovné

Snadné upevnění a vyrovnání TV
Tento prostě rovný držák pro montáž na stěnu vždy umožňuje umístění LCD TV přímo 
na stěnu. Snadno a bez problémů se s ním manipuluje, a proto dosáhnete optimálního 
zážitku ze sledování s jistotou dokonalého výsledku.

Záruka rovného výsledku
• Výjimečný tvar pro snadné vyrovnání (přihlášen k patentování)

Svůj plochý televizor bezpečně namontujte
• Podporovány jsou televizory vážící až 50 kg / 110 liber
• Velikosti obrazovky 81–107 cm (32"–42")
• Bezpečnostní certifikace (c)UL a GS
• Velmi silná hliníková konstrukce

Jednoduchá instalace
• V krabici je vše potřebné
• Snadná instalace ve třech krocích
• Univerzální použití při v rámci podpory držáků VESA



 Bezpečnostní certifikace (c)UL a GS
Tento držák vyhovuje a překonává bezpečnostní 
normy certifikované oficiálními certifikačními 
organizacemi, například (c)UL a GS.

V krabici je vše potřebné
Výrobek je dodáván se veškerým potřebným 
příslušenstvím, takže se můžete radovat z výrobku a 
nemusíte se vracet do obchodu a kupovat potřebný 
díl.

Snadná instalace ve třech krocích
Pomocí instalačních kroku 1-2-3 můžete držák 
snadno nainstalovat sami s jistotou skvělého 
výsledku (vrtací nástroje nejsou součástí balení)

Exkluzivní obloukový design
Exkluzivní obloukový design použitý u tohoto držáku 
na stěnu umožňuje nastavit vyrovnání televizoru 
otočením televizoru do strany (přihlášeno 
k patentování).

Velmi silná hliníková slitina
Novátorské materiály z hliníkové slitiny použité při 
konstrukci tohoto držáku jsou velmi silné, a přesto 
lehké. Velká pevnost umožňuje malý a bezpečný 
design. Výsledkem lehkosti materiálu je snížení úsilí 
při převozu, jež snižuje dopad tohoto výrobku na 
životní prostředí.

Pro televizory až do 50 kg / 110 liber
Tento držák na stěnu je certifikován pro televizory 
až do 50 kg / 110 liber

Vyhovuje standardu Vesa
Tento výrobek je díky podpoře držák VESA téměř 
univerzální.

Vel. obr. 81–107 cm (32–42")
Držák na stěnu může sloužit k instalaci televizorů 
s různými velikostmi obrazovek.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 73,7 x 19,2 x 4,6 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 29 x 7,6 x 1,8 palců
• Čistá hmotnost: 1,8 kg
• Čistá hmotnost: 3,968 lb
• Hrubá hmotnost: 2,2 kg
• Hrubá hmotnost: 4,85 lb
• Hmotnost obalu: 0,4 kg
• Hmotnost obalu: 0,882 lb
• EAN: 87 12581 51944 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice

Příslušenství
• Uživatelská příručka: Ano
• Dodávané příslušenství: Šroubovák, Šrouby, Spirit 

level

Rozměry
• Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 200 x 100 

mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 

300 x 300 mm, 400 x 300 mm

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 75,8 x 40,5 x 17,5 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 29,8 x 15,9 x 6,9 palců
• Čistá hmotnost: 10,8 kg
• Čistá hmotnost: 23,81 lb
• Hrubá hmotnost: 14 kg
• Hrubá hmotnost: 30,864 lb
• Hmotnost obalu: 3,2 kg
• Hmotnost obalu: 7,055 lb
• EAN: 87 12581 54485 0
• Počet spotřebitelských balení: 6

Technické údaje
• Vyhovuje normám.: VESA, (c)UL a GS
• Maximální hmotnost: 110 liber nebo 50 kg

Hmotnost a rozměry
• Vzdálenost od stěny: 40 mm (1,6") a 55 mm (2,2")
•

Specifikace
Držák LCD na stěnu
Pevný
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