
 

 

Philips
LCD-väggfäste

Fast

SQM6375
Så enkelt

Enkelt att montera och justera din TV
Den här enkla TV-väggmonteringen gör att du alltid kan ha din LCD-TV direkt på väggen. 
Den är också lätt, robust, enkel att hantera och problemfri. Du behöver inte ha exakta 
mätningar under installationen.

Ett enkelt resultat garanteras
• Exklusiv bågdesign för enkel nivåutjämning (patentsökt)

Montera din TV på ett säkert sätt
• Skärmstorlekar 107-152 cm (42-60")
• Säkerhetscertifierad enligt (c)UL och GS
• Stark aluminiumkonstruktion
• Klarar TV-apparater som väger upp till 70 kg

Enkel att installera
• Allt du behöver finns i förpackningen
• Enkel installation i 3 steg
• Kan användas världen över tack vare VESA-monteringsstöd



 Skärmstrlk 107-152 cm (42-60")
Väggfästet klarar TV-apparater i olika 
skärmstorlekar.

För TV-apparater upp till 70 kg
Det här väggfästet är certifierat för TV-apparater 
upp till 70 kg

Säkerhetscertifierad enligt (c)UL och GS
Det här väggfästet uppfyller och övergår de 
säkerhetsstandarder som ingår i certifieringar från 
organisationer som (c)UL och GS.

Allt du behöver finns i förpackningen
Produkten levereras med alla tillbehör som behövs, 
vilket innebär att konsumenten kan börja använda 
produkten utan att åka tillbaka till affären och köpa 
en del som fattas.

Enkel installation i 3 steg
Genom att använda de stegvisa 
installationsinstruktionerna för fästet kan du enkelt 
sätta upp det själv och vara säker på att resultatet blir 
jämnt (borrverktyg medföljer inte)

Exklusiv bågdesign
Med den exklusiva bågdesignen för det här väggfästet 
kan du justera höjden på TV:n genom att helt enkelt 
skjuta den åt sidan (patentsökt).

Stark aluminiumförening
De aluminiummaterial som använts i tillverkningen av 
väggfästet är mycket hållfasta trots att de är lätta. 
Tack vare styrkan går det att hålla designen både 
liten och säker. Lättviktsmaterialet innebär också 
enklare transporter, vilket minskar produktens 
miljöpåverkan.

VESA-kompatibel
Den här produkten kan användas nästan var som 
helst tack vare VESA-monteringsmönstren.
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Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

94,3 x 21,05 x 4,6 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

37,1 x 8,3 x 1,8 tum
• Nettovikt: 2,2 kg
• Nettovikt: 4,850 lb
• Bruttovikt: 2,6 kg
• Bruttovikt: 5,732 lb
• Taravikt: 0,4 kg
• Taravikt: 0,882 lb
• EAN: 87 12581 51948 3
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda

Tillbehör
• Bruksanvisning
• Tillbehör som medföljer: Skruvmejsel, Skruvar, 

Vattenpass

Mått
• VESA-fäste för väggmontering: 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

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 96,4 x 45,1 x 17,4 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 38,0 x 17,8 x 6,9 tum
• Nettovikt: 13,2 kg
• Nettovikt: 29,101 lb
• Bruttovikt: 18,5 kg
• Bruttovikt: 40,785 lb
• Taravikt: 5,3 kg
• Taravikt: 11,684 lb
• EAN: 87 12581 54486 7
• Antal konsumentförpackningar: 6

Tekniska specifikationer
• Överensstämmer med: VESA, (c)UL och GS
• Maxvikt: 154 pund eller 70 kg

Vikt och mått
• Väggavstånd: 40 mm (1,6 tum) och 55 mm (2,2 

tum)
•
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