
 

 

„Philips“
LCD sieninio stovo

Pakreipimas

SQM6435
„Simply Straight“

Lengvai pastatykite ir sureguliuokite televizorių
Šis „Simply Straight“ televizoriaus sieninis stovas garantuoja, kad savo LCD televizorių ant 
sienos pritvirtinsite tiesiai. Jis lengvai reguliuojamas be rūpesčių, tad dabar galite džiaugtis 
optimalia žiūrėjimo patirtimi ir užtikrintais rezultatais

Pritvirtinsite tikrai tiesiai
• Išskirtinis lanko formos dizainas palengvia sureguliavimą (laukiama patento)

Saugiai pritvirtinkite „Flat TV“
• (c) sertifikuota UL ir GS sauga
• Tvirta aliuminio lydinio konstrukcija
• Palaikomi televizoriai, sveriantys iki 50 Kg / 110 svarų
• Ekrano dydžiai: nuo 81 iki 107 cm (nuo 32 iki 42 col.)

Lengva sumontuoti
• Visa, ko jums reikia, yra dėžėje
• 3 paprasti montavimo žingsniai
• Universalus pritaikymas naudojantis VESA montavimo pagalba



 (c) sertifikuota UL ir GS sauga
Šis stovas atitinka ir pranoksta oficialių institucijų, 
tokių kaip (c)UL and GS, nustatytus saugumo 
standartus.

Visa, ko jums reikia, yra dėžėje
Produktas pristatomas su visais reikalingais priedais, 
kurie leidžia vartotojui mėgautis produktu, 
nesirūpinant, jog jį reikės grąžinti atgal ir pirkti 
reikiamą detalę.

3 paprasti montavimo žingsniai
Vadovaujantis 1-2-3 montavimo žingsniais, stovą 
lengvai galite pritaisyti patys ir būti įsitikinę, kad 
tinkamai jį sumontuosite (į komplektą neįeina 
gręžimo įrankiai)

Išskirtinis arkos formos dizainas
Išskirtinis šio sieninio lanko dizainas leidžia 
sureguliuoti televizorių, papračiausiai jį stūmiant į 
šoną (laukiama patento).

Tvirto aliuminio lydinio
Naujos aliuminio lydinio medžiagos, panaudotos šio 
stovo konstrukcijoje, yra tvirtos, tačiau lengvos. 
Patikimas tvirtumas sukuria mažą ir saugų dizainą. 
Lengvos medžiagos sumažina transportavimo 
pastangas ir šio produkto įtaką gamtai.

Televizoriams, sveriantiems iki 50 Kg / 
110 svarų
Šis sieninis laikiklis yra patvirtintas televizoriams, 
sveriantiems iki 50 Kg / 110 svarų

suderintas su VESA
Šis produktas yra beveik universaliai pritaikomas, 
remiantis VESA montavimo modelių pagalba.

Ekrano dydžiai: 81–107 cm (32–42 col.)
Sieninis stovas gali išlaikyti skirtingų ekrano dydžių 
televizorius.
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Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

73,7 x 19,2 x 5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

29,0 x 7,6 x 2,0 in
• Grynasis svoris: 1,731 kg
• Grynasis svoris: 3,816 svarų
• Bendras svoris: 2,143 kg
• Bendras svoris: 4,724 svarų
• Pakuotės svoris: 0,412 kg
• Pakuotės svoris: 0,908 svarų
• EAN: 87 12581 56311 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Priedai
• Vartotojo vadovas
• Pridedami priedai: Atsuktuvas, Varžtai

Matmenys
• Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 100 mm, 200 x 

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

Išorinė kartoninė dėžutė
• GTIN: 1 87 12581 56311 7
• Outer carton (L x W x H): 75,2 x 20,7 x 11,7 cm
• Outer carton (L x W x H): 29,6 x 8,1 x 4,6 in
• Grynasis svoris: 3,462 kg
• Grynasis svoris: 7,632 svarų
• Bendras svoris: 4,44 kg
• Bendras svoris: 9,788 svarų
• Pakuotės svoris: 0,978 kg
• Pakuotės svoris: 2,156 svarų
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

Techniniai duomenys
• Atitinka: VESA, (c)UL ir GS
• Maksimalus svoris: 110 svarų arba 50 kg

Svoris ir matmenys
• Atstumas nuo sienos: 40mm (1,6 col.) ir 55mm (2,2 

col.)
•
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