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Στήριγμα τοίχου για LCD

Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης

SQM6415
Simply straight

Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση της τηλεόρασής σας
Αυτό το επιτοίχιο στήριγμα για τηλεοράσεις Simply Straight σάς επιτρέπει να τοποθετείτε πάντοτε 

την τηλεόραση LCD απευθείας στον τοίχο. Είναι εύκολο στο χειρισμό και προσφέρει απρόσκοπτη 

χρήση, για να μπορείτε πλέον να κάνετε πραγματικότητα την καλύτερη οπτική εμπειρία, με την 

αυτοπεποίθηση του τέλειου αποτελέσματος

Εγγυημένο, τέλειο αποτέλεσμα
• Αποκλειστική σχεδίαση τόξου για εύκολη ευθυγράμμιση (η κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας 
εκκρεμεί)

Στερεώστε με ασφάλεια την τηλεόρασή σας
• Πιστοποίηση ασφαλείας (c)UL και GS
• Κατασκευή από αλουμίνιο υψηλής αντοχής
• Μεγέθη οθόνης 48-79 εκ./ 19"-31"
• Υποστηρίζονται τηλεοράσεις με βάρος έως 20 κιλά / 44 λίβρες

Μεγιστοποιεί τις γωνίες θέασης
• Δυνατότητα κλίσης κατά 15° προς τα κάτω

Εύκολη εγκατάσταση
• Ότι χρειάζεστε βρίσκεται στη συσκευασία
• Εύκολη εγκατάσταση 3 βημάτων
• Εφαρμογή γενικής χρήσης χάρη στο στήριγμα τοποθέτησης VESA



 Ότι χρειάζεστε βρίσκεται στη 
συσκευασία
Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα που επιτρέπουν στον καταναλωτή να 
απολαμβάνει το προϊόν χωρίς να χρειάζεται να 
επιστρέψει στο κατάστημα και να αγοράσει ένα 
απαιτούμενο εξάρτημα.

Εύκολη εγκατάσταση 3 βημάτων
Εφαρμόζοντας τα βήματα εγκατάστασης 1-2-3, 
μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε το στήριγμα 
μόνοι σας και να είστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα 
θα είναι το επιθυμητό (δεν παρέχονται εργαλεία 
διάτρησης)

Συμβατό με το πρότυπο VESA
Αυτό το προϊόν διαθέτει συμβατότητα σχεδόν 
γενικής χρήσης χάρη στο στήριγμά του για τα 
πρότυπα τοποθέτησης VESA.

Πιστοποίηση ασφαλείας (c)UL και GS
Αυτό το στήριγμα πληροί και με το παραπάνω τα 
πρότυπα ασφαλείας, καθώς πιστοποιείται από 
επίσημους οργανισμούς πιστοποίησης όπως οι 
(c)UL και GS.

Αποκλειστική σχεδίαση τόξου
Η αποκλειστική σχεδίαση τόξου που 
ενσωματώνεται σε αυτό το επιτοίχιο στήριγμα 
σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε την 
ευθυγράμμιση της τηλεόρασης απλώς σύροντάς 
την στο πλάι (η κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας 
εκκρεμεί).

Κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής
Το πρωτοποριακό κράμα αλουμινίου που 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή αυτού του 
στηρίγματος είναι υψηλής αντοχής και παράλληλα 
ελαφρύ. Η ισχύς του ύψους καθιστά δυνατή τη 
μικρή και ασφαλή σχεδίαση. Το ελαφρύ υλικό 
συμβάλει στη μείωση της κούρασης κατά τη 
μεταφορά, κάτι που βοηθά στη μείωση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Μεγέθη οθόνης 48-79 εκ./ 19"-31"
Το επιτοίχιο στήριγμα μπορεί να συγκρατεί 
τηλεοράσεις με διαφορετικά μεγέθη οθόνης.

Για τηλεοράσεις με βάρος έως 20 κιλά / 
44 λίβρες
Το εν λόγω στήριγμα τοίχου έχει πιστοποίηση για 
τηλεοράσεις με βάρος έως 20 κιλά / 44 λίβρες.

Δυνατότητα κλίσης κατά 15° προς τα 
κάτω
Επιτρέπει στην τηλεόραση να παίρνει κλίση κατά 
15° προς τα κάτω ώστε να επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη γωνία θέασης.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

43 x 14,6 x 5,15 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

16,9 x 5,7 x 2,0 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 1,07 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,359 lb
• Μικτό βάρος: 1,26 κ.
• Μικτό βάρος: 2,778 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,19 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,419 lb
• EAN: 87 12581 56313 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ΝΑΙ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βίδες

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

44 x 30,2 x 12,7 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,3 x 11,9 x 5,0 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 4,28 κ.
• Καθαρό βάρος: 9,436 lb
• Μικτό βάρος: 5,34 κ.
• Μικτό βάρος: 11,773 lb
• Καθαρό απόβαρο: 1,06 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,337 lb
• EAN: 87 12581 57921 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4

Τεχνικές προδιαγραφές
• Συμμορφώνεται με: τα πρότυπα VESA, (c)UL και 

GS
• Μέγιστο βάρος: 20 κιλά or 44 λίβρες κ.

Διαστάσεις
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 75 

x 75 χιλ., 100 x 100 χιλ., 200 x 100 χιλ., 200 x 200 
χιλ.
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