
 

 

Philips
LCD-
wandmontagesysteem

Vast

SQM6375
Alles recht in beeld

Bevestig en positioneer uw TV in een handomdraai
Dankzij het "Simply straight"-wandmontagesysteem bevestigt u uw LCD-TV kaarsrecht 
aan de muur. Het lichte, robuuste en eenvoudig te manoeuvreren ontwerp biedt 
optimaal gebruiksgemak omdat het installeren geen nauwkeurig meetwerk vereist.

Gegarandeerd kaarsrecht gemonteerd
• Exclusief boogvorming ontwerp voor eenvoudig instellen (patent aangevraagd)

Bevestig uw TV veilig
• Schermgrootte 107-152 cm (42-60")
• (c)UL- en GS-gecertificeerd
• Robuuste aluminium constructie
• Biedt ondersteuning voor TV's tot 70 kg

Eenvoudige montage
• Alles wat u nodig hebt, is meegeleverd
• Eenvoudige installatie in 3 stappen
• Universele montage door compatibiliteit met VESA



 Schermgrootte 107-152cm/42-60"
Met het wandmontagesysteem kunnen TV's van 
diverse afmetingen worden opgehangen.

Voor TV's tot 70 kg
Dit wandmontagesysteem is goedgekeurd voor TV's 
tot maximaal 70 kg

(c)UL- en GS-gecertificeerd
Deze wandbevestiging voldoet (ruimschoots) aan de 
veiligheidsnormen van erkende 
certificeringsorganisaties zoals (c)UL en GS.

Alles wat u nodig hebt, is meegeleverd
U ontvangt het product met alle benodigde 
accessoires, zodat u het product meteen kunt 
gebruiken en niet terug hoeft naar de winkel om 
ontbrekende onderdelen te kopen.

Eenvoudige installatie in 3 stappen
Volg de 1-2-3-installatieprocedure om de wandsteun 
zelf eenvoudig te installeren. U bent altijd verzekerd 
van een recht resultaat (boormaterialen niet 
meegeleverd)

Exclusief boogvormig ontwerp
Dankzij het exclusieve boogvormige ontwerp van 
deze wandmontage stelt u de TV eenvoudig 
waterpas door deze opzij te schuiven (patent 
aangevraagd).

Robuuste aluminiumlegering
De innovatieve gelegerde aluminiummaterialen die 
zijn gebruikt voor de constructie van deze 
wandbevestiging zijn hoogwaardig en licht. De 
sterkte van het materiaal leidt tot een klein en veilig 
ontwerp. De lichte materialen zijn beter voor het 
milieu doordat ze gemakkelijker kunnen worden 
vervoerd.

Voldoet aan de VESA-norm
De ondersteuning van VESA-montagesystemen 
maakt dit product bijna universeel compatibel.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

94,3 x 21,05 x 4,6 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

37,1 x 8,3 x 1,8 inch
• Nettogewicht: 2.2 kg
• Nettogewicht: 4,850 lb
• Brutogewicht: 2,6 kg
• Brutogewicht: 5,732 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,4 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,882 lb
• EAN: 87 12581 51948 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing
• Meegeleverde accessoires: Schroevendraaier, 

Schroeven, Waterpas

Afmetingen
• Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: 300 

x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 

200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 
mm

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 96,4 x 45,1 x 17,4 cm
• Omdoos (L x B x H): 38,0 x 17,8 x 6,9 inch
• Nettogewicht: 13,2 kg
• Nettogewicht: 29,101 lb
• Brutogewicht: 18,5 kg
• Brutogewicht: 40,785 lb
• Gewicht van de verpakking: 5,3 kg
• Gewicht van de verpakking: 11,684 lb
• EAN: 87 12581 54486 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Technische specificaties
• Voldoet aan: VESA, (c)UL en GS
• Maximumgewicht: 154 lbs of 70 kg

Gewicht en afmetingen
• Afstand tot de muur: 40 mm (1,6 inch) en 55 mm 

(2,2 inch)
•
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