
 

 

Philips
Držák televizoru na stěnu

Univerzální
Vyklápění
Kompatibilní s LCD/LED/OLED/
QLED
Kompatibilní s plochým 
i zakřiveným TV

SQM7442
Univerzální držák na zeď s nakláněním

Pro televizory o velikosti od 30" do 75“
Byl navržen tak, aby se hodil pro většinu značek televizorů a při navrhování byl kladen důraz na 
bezpečnost a snadné používání. Sada pro jednoduchou instalaci ve 3 krocích obsahuje nezbytné 
prvky pro různé typy stěn a šablony. Tenké, ale silné provedení s nosností až 45 kg (100 lb).

Namontujte svůj televizor bezpečně
• Unese obrazovky do velikosti 75" (190 cm)
• Unese zatížení až do 45 kg (100 lb)

Maximalizuje úhel sledování
• Naklonění o 1 stupeň nahoru a 3 stupně dolů

Snadná instalace
• Včetně prvků pro montáž
• Vzor montážního otvoru standardu VESA



 Unese zatížení až do 45 kg
Unese zatížení až do 45 kg (100 lb)

Naklonění o 1 stupeň nahoru a 3 stupně 
dolů
Umožňuje naklonění televizoru až o 3 stupně 
dopředu a 1 stupeň dozadu pro dosažení 
optimálního úhlu sledování.

Vzor montážního otvoru standardu 
VESA
Vzor montážního otvoru standardu VESA

Včetně prvků pro montáž
Obsahuje všechny potřebné šrouby, kotvy a šrouby 
s maticí pro různé druhy stěn, což zajišťuje, že 
budete mít k dispozici ty správné prvky pro 
konkrétní typ stěny, na kterou držák upevňujete.
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Rozměry
• Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 200 x 100 

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

Hmotnost a rozměry
• Vzdálenost od stěny: 3 cm

Příslušenství
• Včetně montážního materiálu
• Uživatelská příručka: Obsahuje

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 49,8 x 3,6 x 19,9 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,6 x 1,4 x 7,8 palců
• Čistá hmotnost: 1,25 kg
• Čistá hmotnost: 2,756 lb
• Hrubá hmotnost: 1,45 kg
• Hrubá hmotnost: 3,197 lb

• Hmotnost obalu: 0,2 kg
• Hmotnost obalu: 0,441 lb
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• EAN: 69 59033 84472 0
• Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 51,5 x 21,5 x 38 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 20,3 x 8,5 x 15,0 palců
• Hrubá hmotnost: 15,2 kg
• Hrubá hmotnost: 33,510 lb
• Hmotnost obalu: 2,7 kg
• Hmotnost obalu: 5,952 lb
• GTIN: 1 69 59033 84472 7
• Počet spotřebitelských balení: 10
• Čistá hmotnost: 12,5 kg
• Čistá hmotnost: 27,558 lb
•

Specifikace
Držák televizoru na stěnu
Univerzální Vyklápění, Kompatibilní s LCD/LED/OLED/QLED, Kompatibilní s plochým i zakřiveným TV
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