
 

 

Philips
Uchwyt ścienny do 
telewizora LCD

Nieruchomy

SQM6375
Simply Straight

Łatwy montaż i mocowanie telewizora
Ten zestaw do montażu naściennego telewizora „Simply straight” umożliwia proste 
zawieszanie telewizora LCD na ścianie. Jest on lekki, solidny, łatwy w obsłudze i nie 
wymaga posiadania dokładnych pomiarów podczas montażu.

Gwarantowane dobre rezultaty
• Ekskluzywna konstrukcja łukowa do prostego poziomowania (złożony wniosek patentowy)

Bezpieczne mocowanie płaskiego telewizora
• Ekrany o przekątnej 107–152 cm (42–60")
• Certyfikaty bezpieczeństwa (c)UL i GS
• Konstrukcja z mocnego aluminium
• Obsługiwane są telewizory, których waga nie przekracza 70 kg

Łatwa instalacja
• Opakowanie zawiera wszystko co niezbędne
• Łatwa instalacja w 3 krokach
• Wszechstronne zastosowanie dzięki obsłudze mocowania zgodnego ze standardem VESA



 Ek. o przek. 107–152 cm/42–60"
Uchwyt ścienny przeznaczony jest do mocowania 
telewizorów o różnych długościach przekątnej 
ekranu.

Do telewizorów o maksymalnej wadze 
70 kg
Ten uchwyt jest certyfikowany dla telewizorów, 
których waga nie przekracza 70 kg

Certyfikaty bezpieczeństwa (c)UL i GS
Ten uchwyt spełnia i przewyższa standardy 
bezpieczeństwa przyznawane przez oficjalne 
organizacje certyfikujące, takie jak (c)UL i GS.

Opakowanie zawiera wszystko co 
niezbędne
Produkt jest dostarczany ze wszystkimi potrzebnymi 
akcesoriami. Dzięki temu nie musisz wracać do 
sklepu w celu zakupienia brakującego elementu.

Łatwa instalacja w 3 krokach
Prosta procedura instalacji umożliwia samodzielne 
zamocowanie uchwytu z gwarancją dobrych 
wyników (w zestawie brak narzędzi do wiercenia)

Ekskluzywna konstrukcja łukowa
Zastosowana w tym uchwycie ściennym 
ekskluzywna konstrukcja łukowa umożliwia 
poziomowanie telewizora po prostu przez 
przesunięcie telewizora na boki (złożony wniosek 
patentowy).

Mocny stop aluminium
Innowacyjne materiały ze stopu aluminium, które 
zostały użyte w konstrukcji tego uchwytu, cechują 
się wysoką wytrzymałością, a jednocześnie niską 
wagą. Duża wytrzymałość zapewnia niewielką i 
bezpieczną konstrukcję. Z kolei niska waga materiału 
ułatwia transport, pozwalając zredukować wpływ 
tego produktu na środowisko.

Zgodność ze standardem VESA
Ten produkt cechuje się zgodnością z prawie 
wszystkimi urządzeniami dzięki obsłudze wzorców 
mocowania VESA.
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