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Rabatabil

SQM6485
Pur şi simplu drept

Televizorul este uşor de fixat şi poziţionat
Montarea pe perete a televizorului "Pur şi simplu drept" vă permite să poziţionaţi întotdeauna 
televizorul LCD drept pe perete. De asemenea, este uşor, robust, uşor de manevrat şi fără 
bătăi de cap, fără a fi nevoie să efectuaţi măsurători exacte în timpul instalării.

Un rezultat drept garantat
• Design arc pentru o nivelare ușoară (în curs de patentare)

Montaţi-vă în siguranţă televizorul plat
• Siguranţă certificată de (c)UL și GS
• Construcţie din aluminiu cu rezistenţă mare
• Ecran 107 - 152 cm (42 - 60")
• Sunt acceptate televizoare cântărind până la 70 Kg / 152 Lbs

Simplu de instalat
• Tot ce aveţi nevoie este în cutie
• Instalare simplă în 3 pași
• Aplicaţie universală prin suportul de montare VESA



 Ecrane 107 - 152 cm (42 - 60")
Suportul mural poate susţine televizoare cu diferite 
dimensiuni de ecran.

Pentru televizoare de până la 70 Kg / 152 
Lbs
Acest suport de perete este certificat pentru 
televizoare cu greutate de până la 70 Kg / 152 Lbs

Siguranţă certificată de (c)UL și GS
Acest suport îndeplinește și depășește standardele 
de siguranţă certificate de organizaţii de certificare 
oficiale, precum (c)UL și GS.

Tot ce aveţi nevoie este în cutie
Produsul este livrat cu toate accesoriile necesare 
care permit consumatorului să se bucure de produs 
fără a trebui să revină la magazin și să cumpere o 
componentă necesară.

Instalare simplă în 3 pași
Prin pașii de instalare 1-2-3, suportul poate fi ușor 
instalat de dvs. având certitudinea că veţi obţine o 
poziţie dreaptă (uneltele de perforat nu sunt livrate)

Design arc exclusiv
Designul arc exclusiv încorporat în acest suport 
mural vă permite să reglaţi nivelarea televizorului 
prin simpla glisare a lateralelor aparatului (în curs de 
patentare).

Aliaj de aluminiu cu rezistenţă mare
Materialele inovatoare din aliaj de aluminiu utilizate 
pentru construirea acestui suport au o mare 
rezistenţă și o greutate mică. Rezistenţa pe verticală 
dă posibilitatea unui design îngust și sigur. 
Caracteristica de a avea o greutate mică determină 
eforturi mai mici la transport, ceea ce contribuie la 
reducerea impactului acestui produs asupra 
mediului.

Compatibil VESA
Acest produs are o compatibilitate aproape 
universală prin suportul său pentru modele de 
montaj VESA.
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Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

94,3 x 21,05 x 4,6 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

37,1 x 8,3 x 1,8 inch
• Greutate netă: 2,205 kg
• Greutate netă: 4,861 lb
• Greutate brută: 2,782 kg
• Greutate brută: 6,133 lb
• Greutate proprie: 0,577 kg
• Greutate proprie: 1,272 lb
• EAN: 87 12581 56310 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy

Accesorii
• Manual de utilizare
• Accesorii incluse: Șurubelniţă, Șuruburi

Dimensiuni
• Sistem de montare compatibil 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

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 56310 0
• Cutie exterioară (L x L x Î): 98,5 x 22,6 x 11,7 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38,8 x 8,9 x 4,6 inch
• Greutate netă: 4,410 kg
• Greutate netă: 9,722 lb
• Greutate brută: 5,88 kg
• Greutate brută: 12,963 lb
• Greutate proprie: 1,470 kg
• Greutate proprie: 3,241 lb
• Număr de ambalaje: 2

Specificaţii tehnice
• Conform: VESA, (c)UL și GS
• Greutate maximă: 154 lbs sau 70 kg

Greutate și dimensiuni
• Distanţă de perete: 40 mm (1,.6") și 55 mm (2,2")
•
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