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BlackConnect Cantilever WH / M-size, 32-47 inch
Cena : 550,00 zł (netto: 447,15 zł)
Nr katalogowy : BCCantM
Producent : BlackConnect
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :
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GOLDKABEL / DIGITAL and ANALOG SOLUTIONS, HighEnd Technologies from GERMANY.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ANALOGOWO-CYFROWE.

NEW ! Uchwyty mocujące do telewizorów LCD i plazmowych serii BlackConnect WH Cantilever S/M/XL/XXL.

Wysokiej jakości naścienne ultra-płaskie uchwyty mocujące serii BlackConnect Cantilever S/M/XL/XXL. Solidna, stabilna oraz masywna konstrukcja, ciekawy, nowoczesny
design i bardzo funkcjonalna technologia uchylno-obrotowa, stawiają te produkty w gronie najlepszych nie tylko w swojej kategorii cenowej. Istotnym aspektem konstrukcyjnym
jest kombinacja układu przegubowo-łożyskowego z masywnym i precyzyjnym mechanizmem nożycowym. Zapewnia ona stabilną i bezpieczną pozycję ekranu przy relatywnie
szerokim zakresie regulacji na osi poziomej i pionowej. Wszystkie uchwyty serii BlackConnect posiadają oficjalne certyfikaty GS, TÜV Nord i CE, oraz spełniają wymagania zgodne
ze standardem VESA. Zaprojektowane zostały do telewizorów o przekątnej ekranu od 19 do 90 cali.

PARAMETRY TECHNICZNE, KEY FEATURES :

stabilna, solidna i bezpieczna konstrukcja, system uchylno - obrotowy

niezawodny 3-punktowy odporny na wibracje układ przegubowo - łożyskowy
precyzyjny mechanizm nożycowy zapewniający stabilną pozycję ekranu

minimalny odstęp od sciany tylko 37 mm / max. 490 mm ( M, XL ), 165 / 810 mm ( XXL )

uchwyt jest praktycznie niewidoczny, całkowicie ukryty za telewizorem, zapewnia optymalną cyrkulację powietrza
umożliwia wygodne i bezpieczne przeprowadzenie przewodów zasilających i sygnałowych

zakres regulacji ( obrotu ) na osi poziomej 180° ( +/- 90° LR ), nachylenia na osi pionowej 12/19° (-2/+17°, wersje XL i XXL)
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bardzo prosty i szybki montaż, poziomica i zestaw montażowy* w komplecie

przekątne ekranu /max. obciążenie : wersja S 19-37 / 22 kg, wersja M, 32-47 / 27 kg, XL, 40-60 / 45 kg, XXL, 42-90°/75 kg
certyfikaty GS ( geprüfte Sicherheit ), TÜV Nord i CE
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standard VESA : 100x100/200, 200x200/400, 300x300/400, 400x400, 600x400 ( wersja XL ) i 830 x 500 ( XXL )

UWAGA! * - zestaw montażowy przewidziany jest do ścian betonowych lub podłoża o zbliżonych właściwościach mechanicznych.
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