
Algemene informatie

Monteer de beugel tegen de muur en je kunt de televisie 
kantelen, zwenken en draaien. Inclusief all benodigde 
materialen en een snelstartgids om de TV-beugel snel en 
eenvoudig te monteren.

Eigenschappen

• Full motion flexibiliteit – voor een optimale kijkhoek
• 68 - 330 mm afstand tot de muur
• 15° graden extra kantelbaar om kijkhoek verder te 
optimaliseren nadat beugel is opgehangen
• Draai-, zwenk- en kantelbaar voor de perfecte kijkhoek 
vanaf iedere plek in de kamer

Specificaties

Geschikt voor min. schermgrootte: 10 "
Rotatiehoek: 180 °
Aantal schermen: 1
Aantal scharnierpunten: 2
Hellingshoek: 15°
Zwenkhoek: 170 °
Max. gewicht: 30 kg
Minimale afstand tot de muur: 68 mm
Geschikt voor schermafmeting van 
max.:

32 "

Max. afstand tot de muur: 330 mm
Materiaal: Steel
Kleur: Zwart
Geschikt voor: Muur
Functionaliteit: Draai- en Kantelbaar
VESA-standaard: 75x75
VESA-standaard: 100x100
VESA-standaard: 200x100
VESA-standaard: 200x200

Verkoopinformatie

Ordercode: TVWM21BK
Productomschrijving: Full Motion TV Wall Mount | 10 - 

32" | Max. 30 kg | 2 
Scharnierpunten

Verpakking: Giftbox
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 151x70x385 1310 gr.
10 373x320x395 13820 gr.

Full Motion TV Wall Mount | 10 - 32" | Max. 30 kg | 2 
Scharnierpunten

Page: 1 of 2



Inhoud verpakking

• 1x tv-muurbeugel
• Montagemateriaal
• Handleiding

Full Motion TV Wall Mount | 10 - 32" | Max. 30 kg | 2 
Scharnierpunten

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch 
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 19/09/2019 14:48:34
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