
 

 

Philips
Настолна поставка за 
SoundBar и ТВ

Телевизор Aurea

STS8007
Направена специално за SoundBar 

и телевизор Aurea, модел 2009
Тази елегантна настолна стойка е проектирана за устройствата SoundBar на Philips и плоски 

телевизори 94-119 см (37"-47"). Шарнирната поставка дава гъвкавост при разполагането. 

Стойката е направена специално, за да върви в комплект с телевизора Aurea на Philips, модел 

2009.

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 94-120 см (37-47") за най-добро съчетаване със SoundBar
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Дизайн
• Поддържащи SoundBar модели на Philips: 

HTS6100, HTS8140, HTS8150, HTS6120, 
HTS8141, HTS8160B, HTS8161B

• Поддържани размери телевизори: 37" (94 см), 
40" (102 см), 42" (107 см), 47" (119 см)

• Цвят: бяло
• Използвани материали: Основа - стъкло, Колона 
и стъпало - метал и ABS

• Поддържат се плоските телевизори на Philips, 

модел 2009 г.: Серия 3000, Серия 5000, Серия 
8000, Серия 9000

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

650 x 940 x 400 мм
• Тегло на изделието: 22,5 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

925 x 190 x 700 мм
• Тегло вкл. опаковката: 26 кг
•
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