
Algemene informatie

Met deze Nedis® full-motion TV-muurbeugel bevestigt u 
een TV extreem dicht tegen de muur. Het slanke en strakke 
design van uw flatscreen wordt zo nog eens extra 
benadrukt. Dankzij de draai- en kantelbare constructie kunt 
u de TV telkens opnieuw naar wens positioneren. Zo heeft u 
vanaf iedere plek in de kamer altijd een perfect beeld.

Eigenschappen

• Slechts 34 mm afstand tot de muur
• Extra uitlijning van 10° mogelijk nadat TV al hangt
• Bijpassende platen die de schroeven en naden afdekken 
voor een strakke afwerking
• Veilig: getest op minimaal 3x de belastingcapaciteit
• Draaibaar, kantelbaar en zwenkbaar: altijd de juiste 
kijkhoek, waar u ook zit
• Benadrukt het slanke design van flatscreens

Specificaties

Hellingshoek: +15° / -15°
Aantal scharnierpunten: 6
Aantal schermen: 1
Geschikt voor min. schermgrootte: 37 "
Rotatiehoek: 180 °
Zwenkhoek: 5 °
Min. afstand tot de muur: 34 mm
Max. afstand tot de muur: 268 mm
Max. gewicht: 30 kg
Geschikt voor schermafmeting van 
max.:

70 "

Kleur: Zwart
Materiaal: Steel
Toepassing: Muur
Functionaliteit: Draai- en Kantelbaar
VESA-standaard: 200x200

Verkoopinformatie

Ordercode: TVWM3550BK
Productomschrijving: Full-Motion TV-muurbeugel | 37 - 

70" | Max. 30 kg | 6 
scharnierpunten

Verpakking: Giftbox
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 825x293x61 6055 gr.
4 835x305x270 25100 gr.
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VESA-standaard: 400x200
VESA-standaard: 300x300
VESA-standaard: 400x400
VESA-standaard: 600x400

Inhoud verpakking

1x muurbeugel
1x bevestigingsmateriaal
Beknopte installatiegids
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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 
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 22/12/2018 12:36:09
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