
 

 

Philips
Телевизионна конзола за 
стена

Универсална
Пълно движение
Съвместимост с LCD/LED/
OLED/QLED
Съвместимост с плосък и извит 
телевизор

SQM9222
Универсална шарнирна конзола за стена
За размери телевизори от 17" до 42"
Изработена да отговаря на повечето марки телевизори с акцент върху безопасността и лесната 

употреба. Комплектът за лесен бърз монтаж включва необходимите компоненти за различни 

типове стени, както и шаблони. Елегантен, но здрав дизайн, издържащ тегло до 25 kg (55 lbs).

Безопасно монтиране на вашия телевизор
• Поддържа тегло до 25 kg (55 lbs)
• Поддържа размери на екрана до 42" (107 cm)

Увеличава до максимум зрителните ъгли
• Завъртане до 180°
• Накланяне до 3° нагоре и 12° надолу

Лесно инсталиране
• Коригиране на нивото
• Подреждане на кабелите на телевизора за скриване на кабелите за по-спретнат вид
• Монтажният хардуер е приложен
• Схема на отворите за стандартен монтаж VESA



 Поддържа тегло до 25 kg
Поддържа тегло до 25 kg (55 lbs)

Завъртане до 180°
Позволява регулиране на телевизора наляво и 
надясно до 180° за постигане на оптимален 
зрителен ъгъл.

Коригиране на нивото
Ако конзолата за стена е леко разместена от 
необходимото ниво след монтирането, можете 
да коригирате нивото за хоризонтално 
монтиране на телевизора.

Подреждане на кабелите на 
телевизора
Отделението за кабели прибира кабелите 
прилежно на едно място зад телевизора.

Монтажният хардуер е приложен
Включва всички необходими винтове, анкери и 
болтове за различни типове стени, като 
гарантира, че правилният тип хардуер е 
леснодостъпен за конкретния тип стена, на която 
трябва да се монтира опората.

Схема на отворите за стандартен 
монтаж VESA
Схема на отворите за стандартен монтаж VESA

Накланяне до 3° нагоре и 12° надолу
Позволява регулиране на телевизора с накланяне 
напред до 12° и накланяне назад до 3° за 
постигане на оптимален зрителен ъгъл.

Поддържа размери на екрана до 42
Поддържа размери на екрана до 42" (107 cm)
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Размери
• Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 

100 мм, 200 x 100 мм, 200 x 200 мм

Аксесоари
• Монтажните материали са приложени

Тегло и размери
• Удължаване на шарнирното рамо: 35 м
• Разстояние от стената: 4,2 cm

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

28,5 x 23,3 x 4 см
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

11,2 x 9,2 x 1,6 инча
• Нето тегло: 1,87 кг
• Нето тегло: 4,123 lb
• Бруто тегло: 2,025 кг
• Бруто тегло: 4,464 lb

• Тегло на опаковката: 0,155 кг
• Тегло на опаковката: 0,342 lb
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• EAN: 69 59033 84470 6
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 48,5 x 28,5 x 14 см
• Външен кашон (л x Ш x В): 

19,1 x 11,2 x 5,5 инча
• Бруто тегло: 12,6 кг
• Бруто тегло: 27,778 lb
• Тегло на опаковката: 1,38 кг
• Тегло на опаковката: 3,042 lb
• GTIN: 1 69 59033 84470 3
• Брой потребителски опаковки: 6
• Нето тегло: 11,22 кг
• Нето тегло: 24,736 lb
•

Спецификации
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