
 

 

Philips
SoundBar și suport pentru 
masă TV

TV plat 81 - 94 cm (32 - 37")

STS8003
Special pt. SoundBar şi televizor 

cu ecran plat de 81 cm (32")
Un stativ pentru masă elegant, conceput pentru sistemele Philips SoundBar de 81 cm (32") şi 

televizoarele cu ecran plat de 81 - 94 cm (32 - 37"). Acest stativ pivotant vă oferă posibilitatea de a 

aşeza atât sistemul SoundBar cât şi televizorul pe consolă, pentru o experienţă cinematică flexibilă şi 

confortabilă.

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Soluţie pentru așezarea pe masă, cu poziţionare variabilă
• Conceput pentru confortul vizionării cu o înălţime și rotaţie ideale
• Configurare rapidă și ușoară pentru instalare facilă
• Compatibilitate cu televizoare de 81 - 94 cm (32 - 37") pentru cea mai bună asociere cu 

SoundBar



 Soluţie pentru așezarea pe masă
Soluţie pentru așezarea pe masă, cu poziţionare 
variabilă

Conceput pentru confortul vizionării
Conceput pentru confortul vizionării cu o înălţime și 
rotaţie ideale

Configurare rapidă și ușoară
Configurare rapidă și ușoară pentru instalare facilă

Compat. TV 81-94 cm (32-37")
Compatibilitate cu televizoare de 81 - 94 cm (32 - 
37") pentru cea mai bună asociere cu SoundBar
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* Televizorul și stativul vândute separat
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Design
• Sistemele Philips SoundBar compatibile: HSB2313, 

HSB2351, HSB4352, HSB4383
• Diagonalele TV acceptate: 32" (81 cm), 37" (94 cm)
• Culoare: Argintiu, Negru
• Materiale utilizate: Bază - Sticlă, Stâlp și picior din 

metal și ABS

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

661 x 679 x 350 mm
• Greutate produs: 16,28 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

925 x 190 x 700 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 21,5 kg
•

Specificaţii
SoundBar și suport pentru masă TV
TV plat 81 - 94 cm (32 - 37")  
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