
 

 

Philips
LCD fali tartó

Dönthető kialakítású

SQM6435
Simply Straight

Könnyű felszerelés és szintezés a TV-készülékhez
Ez a Simply Straight fali TV-tartó lehetővé teszi, hogy egyszerűen falra szerelje LCD TV-jét. A 
könnyen mozgatható, kábelgubancmentes kialakításnak köszönhetően végre részesülhet az 
optimális megtekintési élményben, a tökéletes eredmény elérésének biztonságával

Garantált „Straight” eredmény
• Egyszerű szintezést lehetővé tevő különleges íves kivitel (szabadalmaztatva)

A TV biztonságos falra szerelése
• (c)UL és GS biztonsági tanúsítványok
• Nagy erősségű alumíniumszerkezet
• Legfeljebb 50 kg súlyú TV-készülékekkel használható
• 81-107 cm-es (32"-42") képernyőméretekhez

Felszerelése egyszerű
• Minden, amire szüksége lehet, megtalálható a dobozban
• Könnyű felszerelés 3 lépésben
• Univerzális alkalmazás a VESA-tartótámasztékkal



 (c)UL és GS biztonsági tanúsítványok
Ez a tartó megfelel az olyan hivatalos szervezetek, 
mint például az (c)UL és GS által tanúsított biztonsági 
szabványoknak, sőt túlhaladja azokat.

Minden, amire szüksége lehet, 
megtalálható a dobozban
A termék használatához szükséges tartozékok, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a fogyasztónak ne 
kelljen a különböző szükséges részeket a 
forgalmazótól beszereznie, a termékhez mellékelve 
találhatók.

Könnyű felszerelés 3 lépésben
Az 1-2-3 szerelési lépés segítségével Ön is 
könnyedén, magabiztosan, és szépen felszerelheti a 
tartót (fúráshoz szükséges szerszámok nincsenek 
mellékelve)

Egyedülálló íves kialakítás
A fali tartó részét képező különleges íves kialakítás 
révén a TV szintezéséhez elég csak oldalra eltolni a 
TV-t (szabadalmaztatva).

Nagy erősségű alumíniumötvözet
Az ehhez a tartóhoz használt innovatív 
alumíniumötvözetek nagy erősségűek, ugyanakkor 
kis súlyúak. A nagy erősség lehetővé teszi kis méretű, 
ugyanakkor biztonságos szerkezet kialakítását. A kis 
súlyú anyag révén kevesebb energia szükséges a 
szállításhoz, így csökken a termék káros környezeti 
hatása.

Legfeljebb 50 kg súlyú TV-készülékhez
Ez a fali tartó 50 kg-ig van hitelesítve

VESA-kompatibilis
A termék szinte minden készülékkel kompatibilis a 
VESA szerelőfuratok támogatása révén.

81-107 cm (32-42") képernyőhöz
A fali tartó különböző képernyőméretű televíziók 
rögzítésére alkalmas.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

73,7 x 19,2 x 5 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

29,0 x 7,6 x 2,0 hüvelyk
• Nettó tömeg: 1,731 kg
• Nettó tömeg: 3,816 lb
• Bruttó tömeg: 2,143 kg
• Bruttó tömeg: 4,724 lb
• Táratömeg: 0,412 kg
• Táratömeg: 0,908 lb
• EAN: 87 12581 56311 0
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy
• Polcra helyezési mód: Dummy

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv
• Mellékelt tartozékok: Csavarhúzó, Csavarok

Méretek
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm, 

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

x 300 mm

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 56311 7
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

75,2 x 20,7 x 11,7 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,6 x 8,1 x 4,6 hüvelyk
• Nettó tömeg: 3,462 kg
• Nettó tömeg: 7,632 lb
• Bruttó tömeg: 4,44 kg
• Bruttó tömeg: 9,788 lb
• Táratömeg: 0,978 kg
• Táratömeg: 2,156 lb
• Fogyasztói csomagolások száma: 2

Műszaki adatok
• Megfelel a következőknek:: VESA, (c)UL és GS
• Maximális súly: 50 kg

Tömeg és méretek
• Távolság a faltól: 40 mm és 55 mm
•
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