Tv-gulvstativ | 55-65" | Op til 30 kg | Velegnet til Samsung®
Q-LED | Sort/bøg
General information

Dette tv-gulvstativ med tre fødder fra Nedis® forvandler
dit Samsung® QLED TV til et unikt display. Fremstillet af
kvalitetsbøg kombineret med elementer af aluminium og
stål, der giver ethvert rum et strejf af elegance. Dette tvgulvstativ i "mid-century modern"-stil har en skrå søjle,
der balances af en understøttende V-formet bund.
Velegnet til store tv-skærme fra 55" op til 65" og kan
understøtte tv på op til 30 kg. Den indbyggede
kabelstyring forhindrer rodede kabler rundt om tv'et og
holder området ryddet. Fremstillet af metal-aluminium og
belagt med en sort pudderfinish, der giver det et moderne
look.
Tre skridsikre gummipuder er designet til at beskytte til
træ- eller flisegulve mod ridser. V-former er de mest
stabile former for stativer, der findes. Derudover har dette
stativ en anti-tip-sikkerhedsstrop, der forhindrer tv'et i at
falde ned. Du kan være sikker på, at selve stativet, gulvet
og tv-skærmen altid er beskyttet.
Husk, at hoveddelen af tv-gulvstativet skal fastgøres.
Stativet leveres i dele og skal samles manuelt. Den

Sales information

medfølgende vejledning og kliklås-funktionen gør det

Order code:

TVSM705SABK

nemt at samle stativet, så du inden for 10-15 minutter kan

Product

Tv-gulvstativ | 55-65" | Op til 30 kg |

komme i gang med at nyde film, serier og tv-programmer.

description:

Velegnet til Samsung® Q-LED | Sort/bøg

Packaging:

Giftbox

Brand name:

Nedis

Velegnet til Samsung® QLED-serien*: Q7FN | Q7CN
(55"/65") | Q8C | Q85R (55"/65") | Q9F | Q9FN | Q90R |
Q900 | Q950R (55"/65") og til Samsung® Frame-serien *:
LS03 | LS03R (55"/65")

Features
Quantity
• Velegnet til Samsung® QLED/Frame-serien
• Velegnet til tv-størrelser fra 55" til 65"
• Styrketestet - understøtter tv op til 30 kg
• Tv-gulvstativ i staffelidesign
• Kabelstyring - holder alt pænt og ryddeligt
• Gummipuder - forhindrer at det skrider og ridser gulvene
• Sikkerhedstrop - der forhindrer, at tv'et vælter og
beskytter børn
• Målene på dette stativ er 880 x 420 x 1155 mm
• Velegnet til VESA-monteringsflader: 200x200, 300x200,

LxWxH (mm)

Weight

1

205 mm

145 mm

815 mm

4620 g

4

415 mm

310 mm

830 mm

19840 g

300x300, 400x200, 400x300, 400x400 og 600x400

Specifications
Farve:

Sort

Antal Skærme:

1

30 kg | Op til 30 kg | Velegnet til Samsung®
Tv-gulvstativ | 55-65"
Maximal Vægt:

Maksimal skærmstørrelse,

65 "

kompabilitet:
Minimum skærmstørrelse, kompabilitet: 55 "

Q-LED | Sort/bøg

Anpasse:

TV Skærm

Materiale:

Aluminium / Steel

Hældning:

Nej

Rotationsvinkel:

0°

Screen Size:

55-65 "

Package contents

Tv-gulvstativ
Installationsmaterialer
Monteringsvejledning

