
 

 

Philips
Настолна поставка за 
SoundBar и ТВ

STS8001
Направена специално за SoundBar 

и плосък телевизор
Елегантна настолна поставка, предназначена за моделите Philips SoundBar и плоски телевизори 

с размери от 37 до 47 инча. Тази шарнирна поставка ви дава възможност да разположите 

Soundbar и плосък телевизор на конзолата с цел гъвкаво и удобно изживяване като в киносалон.

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Настолно решение с гъвкавост на разполагането
• Предназначена за удобство при гледане с идеална височина и шарнирна връзка
• Бърза и лесна настройка за безпроблемно инсталиране
• Поддържа телевизори от 37 до 47 инча за идеално съчетаване със SoundBar
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Акценти

* Телевизорът и стойката се продават отделно
Основа - стъкло •
Дизайн
• Поддържани модели Philips SoundBar: HTS6100, 

HTS8100, HTS8140, HTS8150
• Поддържани размери телевизори: 37" (94 см), 

40" (102 см), 42" (107 см), 47" (119 см)
• Цвят: Сребърен
• Използвани материали: Рамка - алуминий, 

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

910 x 762 x 350 мм
• Тегло на изделието: 19,48 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

925 x 190 x 700 мм
• Тегло вкл. опаковката: 24,7 кг
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