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SQM6415
Düz Montaj

TV'yi kolay ve düz bir şekilde monte edin
Bu Düz Montaj TV duvara montaj elemanı sayesinde LCD TV'nizi her zaman duvara düz bir şekilde 
monte edebilirsiniz. Kolay hareket ettirilebilir olması ve karmaşıklığa yol açmaması sayesinde artık 
mükemmel bir sonuç alacağınızın garantisiyle en iyi izleme deneyimine sahip olacaksınız

Kesin sonuç garanti
• Kolay hizalama için özel tasarım (patenti beklemede)

Flat TV'nizi güvenle monte edin
• (c)UL ve GS güvenlik Onaylı
• Çok sağlam alüminyum yapı
• Ekran boyutları 48 - 79 cm/19" - 31"
• 20 Kg'a kadar ağırlıkta TV'ler desteklenir

Maksimum izleme açıları
• 15° așağıya yatar

Kurulumu Kolay
• İhtiyacınız olan her șey kutuda
• 3 adımda kolay kurulum
• VESA uyumlu montaj desteğiyle evrensel uygulama alanı



 İhtiyacınız olan her șey kutuda
Ürün, tüketicinin mağazaya tekrar giderek gerekli 
parçaları satın almasına gerek kalmadan ürünün 
keyfini çıkarmasına olanak verecek șekilde, gerekli 
tüm aksesuarlarla birlikte verilir.

3 adımda kolay kurulum
Üç adımlı kolay kurulum olanağı sayesinde bu montaj 
aparatını güvenle kendiniz monte edebilirsiniz (delme 
aletleri birlikte verilmez)

VESA uyumlu
Bu ürün, VESA montaj gerekliliklerini karșıladığından, 
evrensel bir uyumluluğa sahiptir.

(c)UL ve GS güvenlik Onaylı
Bu montaj aparatı (c)UL ve GS gibi resmi onay 
kurulușlarınca belirlenen güvenlik standartlarını 
karșılıyor ve așıyor.

Özel tasarım
Duvara montaj aparatının özel tasarımı TV'yi basitçe 
yana kaydırarak hizalamaya olanak sağlıyor (patenti 
beklemede).

Çok sağlam alüminyum alașım
Bu montaj aparatının üretiminde kullanılan yenilikçi 
alüminyum alașım malzemeler hafif olmalarına 
rağmen son derece sağlamdırlar. Sağlam yüksekliği, 
küçük ve güvenli bir tasarım elde edilmesini 
sağlamıștır. Malzemelerin hafif olması tașımayı 
kolaylaștırırken, ürünün çevre üzerindeki etkilerinin 
azaltılmasına da yardımcı olmaktadır.

Ekran boyutları 48-79 cm/19"-31"
Duvara montaj aparatı farklı ekran boyutlarına sahip 
TV'leri tașıyabilir.

20 Kg'a kadar TV'ler için
Bu duvara montaj aparatı 20 Kg'a kadar TV'ler için 
onaylıdır.

15° așağıya yatar
Optimum izleme açısını elde etmek için TV'yi 15° 
așağıya yatırarak ayarlayın.
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Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

43 x 14,6 x 5,15 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 16,9 x 5,7 x 2,0 inç
• Net ağırlık: 1,07 kg
• Net ağırlık: 2,359 lb
• Brüt ağırlık: 1,26 kg
• Brüt ağırlık: 2,778 lb
• Dara ağırlığı: 0,19 kg
• Dara ağırlığı: 0,419 lb
• EAN: 87 12581 56313 4
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton

Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu
• Birlikte verilen aksesuarlar: Vidalar

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 44 x 30,2 x 12,7 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 17,3 x 11,9 x 5,0 inç
• Net ağırlık: 4,28 kg
• Net ağırlık: 9,436 lb
• Brüt ağırlık: 5,34 kg
• Brüt ağırlık: 11,773 lb
• Dara ağırlığı: 1,06 kg
• Dara ağırlığı: 2,337 lb
• EAN: 87 12581 57921 0
• Ambalaj sayısı: 4

Teknik spesifikasyonlar
• ile uyumludur: VESA, (c)UL ve GS
• Maksimum ağırlık: 20 Kg veya 44 lb kg

Boyutlar
• VESA duvara monte edilmeye uygun: 75 x 75 mm, 

100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
•
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