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SQM6485
Simplesmente Reto

Fácil instalação e nivelamento da TV
Com o sistema de instalação "Simplesmente Reto", você sempre poderá deixar sua TV 
LCD reta na parede. Além de leve, resistente, fácil de manusear e sem complicação, não 
é necessário fazer medições precisas durante a instalação.

Garantia de um suporte nivelado na sua parede
• Exclusivo design para um fácil nivelamento (patente pendente)

Instale sua Flat TV com segurança
• (c)Certificações de segurança UL e GS
• Corpo em alumínio altamente resistente
• Telas 107-152 cm (42-60")
• Suporta TVs de até 70 Kg (152 lb)

Fácil de instalar
• Tudo que você precisa está na caixa
• Fácil instalação em apenas três etapas
• Aplicação universal por meio do suporte de instalação VESA



 Telas 107-152 cm/42-60"
O sistema de instalação na parede suporta TVs com 
diferentes tamanhos de tela.

Para TVs de até 70 Kg (152 lb)
Este sistema de instalação na parede é certificado 
para TVs de até 70 Kg (152 lb)

(c)Certificações de segurança UL e GS
Este sistema de instalação atende e excede os 
padrões de segurança estabelecidos por 
organizações de certificação oficiais, como (c)UL e 
GS.

Tudo que você precisa está na caixa
Todos os acessórios necessários são fornecidos com 
o produto para que o consumidor possa usá-lo 
imediatamente, sem precisar voltar à loja para 
adquirir peças extras.

Fácil instalação em apenas três etapas
Seguindo as etapas de instalação 1, 2 e 3, você 
mesmo poderá instalar o suporte com toda 
facilidade, tendo a certeza de que obterá um 
posicionamento reto (ferramentas para furos não 
fornecidas)

Exclusivo design
O exclusivo design incorporado a esse sistema de 
instalação na parede permite nivelar a TV 
deslizando-a lateralmente (patente pendente).

Liga de alumínio altamente resistente
Os materiais inovadores da liga de alumínio usados 
na fabricação deste sistema de instalação são 
altamente resistentes e leves. A alta resistência 
possibilita um design compacto e seguro. O material 
leve requer menos esforço para o transporte, 
ajudando a reduzir o impacto ambiental do produto.

Compatível com VESA
Este produto apresenta compatibilidade 
praticamente universal por meio do suporte aos 
padrões de instalação VESA.
SQM6485/00

Destaques
Data de emissão  
2022-04-26

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 67792
EAN: 87 12581 56310 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

94,3 x 21,05 x 4,6 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

37,1 x 8,3 x 1,80 polegadas
• Peso líquido: 2,205 kg
• Peso líquido: 4,861 lb
• Peso bruto: 2,782 kg
• Peso bruto: 6,133 lb
• Peso da embalagem: 0,577 kg
• Peso da embalagem: 1,272 lb
• EAN: 87 12581 56310 3
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício

Acessórios
• Manual do Usuário
• Acessórios inclusos: Chave de fenda, Parafusos

Dimensões
• Compatível com montagem padrão VESA: 200 x 

300 mm, 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

Embalagem externa
• GTIN: 1 87 12581 56310 0
• Embalagem externa (L x L x A): 

98,5 x 22,6 x 11,7 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

38,8 x 8,9 x 4,6 polegadas
• Peso líquido: 4,410 kg
• Peso líquido: 9,722 lb
• Peso bruto: 5,88 kg
• Peso bruto: 12,963 lb
• Peso da embalagem: 1,470 kg
• Peso da embalagem: 3,241 lb
• Número de embalagens para o cliente: 2

Especificações técnicas
• Compatível com: VESA, (c)UL e GS
• Peso máximo: 154 lb ou 70 kg

Peso e dimensões
• Distância da parede: 40 mm (1,6") e 55 mm (2,2")
•
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