
Algemene informatie

Met deze VLM-LC10 plafondbeugel van Nedis® kun je je 
flatscreen tv aan het plafond bevestigen. Dit werk enorm 
ruimtebesparend. Ideaal wanneer je bijvoorbeeld een tv in 
je slaapkamer wilt, maar er geen plaats is voor een tv 
meubel of muurbeugel. Hij kan jouw flatscreen met gemak 
180 graden draaien (90 graden naar links en 90 graden naar 
rechts) en kantelen. Zo heb je vanuit elke positie goed zicht 
op het beeld. Deze beugel is in lengte verstelbaar tussen 
715 mm en 1160 mm hierdoor is hij ook geschikt voor hoge 
plafonds.

Eigenschappen

• Deze plafondbeugel van Nedis® is gemaakt van zwart 
staal
• Hij kan 180° draaien en 15° kantelen
• Geschikt voor schermformaten van 42” (107 cm) tot 65” 
(165 cm)
• Heeft een maximum draagvermogen van 45 kg
• Deze plafondbeugel is geschikt voor tv’s met VESA 
specialisaties 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 
400x200, 400x400 en 600x400 mm
• Hij hangt op een afstand van minimaal 716 mm van het 
plafond.
• Je kunt de beugel tot een afstand van 1160 mm tot het 
plafond uittrekken

Specificaties

Hellingshoek: 15°
Aantal scharnierpunten: 1
Aantal schermen: 1
Geschikt voor min. schermgrootte: 42 "
Rotatiehoek: 180 °
Min. afstand tot de muur: 716 mm
Max. afstand tot de muur: 1160 mm

Verkoopinformatie

Ordercode: TVCM1350BK
Productomschrijving: Draai- en Kantelbare TV-

Plafondbeugel | 42-65" | Max. 45 
kg | Verstelbare Hoogte

Verpakking: Giftbox
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 210x760x110 5252 gr.
2 245x225x780 12180 gr.
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Max. gewicht: 45 kg
Geschikt voor schermafmeting van max.: 65 "
Kleur: Zwart
Materiaal: Steel
Toepassing: Plafond
Functionaliteit: Kantelen
VESA-standaard: 100x100
VESA-standaard: 200x100
VESA-standaard: 200x200
VESA-standaard: 300x300
VESA-standaard: 400x200
VESA-standaard: 400x400
VESA-standaard: 600x400
Kenmerk: Instelbare Hoogte

Inhoud verpakking

• 1x tv-plafondbeugel
• Montagemateriaal
• Handleiding

Draai- en Kantelbare TV-Plafondbeugel | 42-65" | Max. 45 kg | 
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Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch 
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