
 

 

Philips
Suporte de mesa para 
SoundBar e TV

Televisor Aurea

STS8007
Concebido especialmente para 

SoundBar e TV Aurea 2009
Este elegante suporte de mesa foi concebido para os SoundBars e para os televisores planos 
de 94 a 119 cm (37" a 47") da Philips. O suporte rotativo permite um posicionamento flexível. 
Especialmente concebido como complemento do televisor Aurea 2009 da Philips.

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
• Solução para mesa de colocação flexível
• Desenhado para garantir o conforto visual com a altura ideal e design giratório
• Configuração rápida e fácil para instalação sem problemas
• Suporta televisores de 94 a 120 cm (37" a 47") para uma combinação perfeita com SoundBar



 Solução para mesa
Solução para mesa de colocação flexível

Desenhado para garantir o conforto 
visual
Desenhado para garantir o conforto visual com a 
altura ideal e design giratório

Configuração rápida e fácil
Configuração rápida e fácil para instalação sem 
problemas

Suporta TV 94-119 cm (37-47")

Suporta televisores de 94 a 120 cm (37" a 47") para 
uma combinação perfeita com SoundBar
STS8007/00

Destaques

* TV e suporte vendidos em separado
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Design
• SoundBars Philips suportados: HTS6100, 

HTS8140, HTS8150, HTS6120, HTS8141, 
HTS8160B, HTS8161B

• Tamanhos de TV suportados: 37" (94 cm), 40" (102 
cm), 42" (107 cm), 47" (119 cm)

• Cor: Branco
• Materiais utilizados: Base - Vidro, Suporte e pé em 

metal e ABS
• Suporta os televisores planos de 2009 da Philips: 

Série 3000, Série 5000, Série 8000, Série 9000

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

650 x 940 x 400 mm
• Peso do produto: 22,5 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 925 x 190 

g x 700 mm
• Peso incl. embalagem: 26 kg
•

Especificações
Suporte de mesa para SoundBar e TV
Televisor Aurea  
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