TV-vloerstandaard | 55 - 65 inch | maximaal 30 kg | geschikt
voor Samsung® Q-LED | Zwart / Beuk
General information

Deze Nedis® Tripod TV-vloerstandaard verandert je
Samsung® QLED TV in een uniek ogend beeldscherm.
Vervaardigd van hoogwaardig beukenhout gecombineerd
met elementen van aluminium en staal, waardoor elk
interieur een elegante uitstraling krijgt. Deze midden van
de eeuw moderne TV-vloerstandaard heeft een schuine
kolombehuizing, die in evenwicht wordt gebracht door een
V-vormige steunvoet.
Geschikt voor grote TV-schermen van 55 tot 65 inch en
geschikt voor TV's tot 30 kg. Het ingebouwde kabelbeheer
voorkomt een wirwar van kabels rond de TV en zorgt
ervoor dat de omliggende ruimte schoon blijft. De
standaard is gemaakt op basis van een metaalaluminiumconfiguratie, en is voorzien van een
gepoedercoate afwerkingslaag, voor een oogstrelende,
moderne uitstraling.
Met drie rubberen antislipkussens die zijn ontworpen om
je hardhouten vloer of tegelvloer te beschermen tegen
krassen. V-vormen zijn de meest stabiele vormen.
Daarnaast heeft deze standaard een beveiligingsband die
kantelen en omvallen van de TV voorkomt, waardoor je
zeker weet dat de standaard zelf, de vloer en het TV-

Sales information

scherm altijd beschermd zijn.

Order code:

TVSM705SABK

Product

TV-vloerstandaard | 55 - 65 inch |

Houd er rekening mee dat het kopstuk van deze TV-

description:

maximaal 30 kg | geschikt voor
Samsung® Q-LED | Zwart / Beuk

vloerstandaard vastzit.
Het statief wordt als onderdelen geleverd en moet

Packaging:

Giftbox

Brand name:

Nedis

handmatig worden gemonteerd. De meegeleverde
handleiding en de klikvergrendelingsfunctie maken het
monteren van deze standaard eenvoudig. Je kunt binnen
10 tot 15 minuten al genieten van je films, series of TVprogramma's.
Geschikt voor de Samsung® QLED-serie*: Q7FN | Q7CN
(55 inch/65 inch) | Q8C | Q85R (55 inch/65 inch) | Q9F |

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

Q9FN | Q90R | Q900 | Q950R (55 inch/65 inch) en voor de
Samsung® Frame-serie*: LS03 | LS03R (55 inch/65 inch)

Features

• Geschikt voor TV's uit de Samsung® QLED-/Frame-serie
• Geschikt voor TV-formaten van 55 tot 65 inch

1

205 mm

145 mm

815 mm

4620 g

4

415 mm

310 mm

830 mm

19840 g

• Getest op sterkte - geschikt voor TV's van maximaal 30
kg
• Easel TV-vloerstandaardontwerp
• Kabelbeheer - houd alles goed geordend
• Rubberen kussens - voorkomen uitglijden en krassen op
de vloer
• TV-veiligheidsband voor kantelbeveiliging - voorkomt
kantelen en garandeert de veiligheid van kinderen
TV-vloerstandaard
| 55 - 65 inch | maximaal 30 kg | geschikt
• De afmetingen van deze standaard zijn 880 x 420 x
1155 mm

voor Samsung® Q-LED | Zwart / Beuk

• Geschikt voor VESA-montage-interfaces: 200x200,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 en
600x400

Specifications
Kleur:

Zwart

Aantal schermen:

1

Maximaal gewicht:

30 kg

Max. schermafmeting:

65 "

Geschikt voor schermgrootte van min.: 55 "
Toepassing:

TV-Scherm

Materiaal:

Aluminium / Steel

Kantelhoek:

Nee

Rotatiehoek:

0°

Screen Size:

55-65 "

Package contents

TV-vloerstandaard
Montagemateriaal
Montagegeleider

