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NEXT 7355 VOGELS
8712285330605

Categorie: Flatscreensteun
Merk:

Vogels

Model:

8734070
8 712285 330605 >

€ 719,99

SCAN OM TE
BESTELLEN

200819.0616.277922

BESCHRIJVING

De MotionMount van Vogel’s is een flexibele tv beugel die je maximaal gebruiksgemak biedt. Deze
gemotoriseerde tv beugel draait automatisch naar je toe, waar je ook in de kamer zit en tot wel 120
graden naar links en naar rechts. Nadat je de tv hebt aangezet, beweegt de MotionMount in één
vloeiende beweging naar een vooraf door jou ingestelde kijkpositie. Zet je de tv weer uit, dan bewegen
je scherm en de MotionMount weer soepel terug naar de muur. Hiervoor heb je geen aparte
afstandbediening nodig. Ook het bevestigen en installeren van de MotionMount is erg eenvoudig. Alles is
plug & play: 1 stekker in het stopcontact en alles werkt!
Iedereen zijn eigen kijkpositie
Via de bijbehorende smartphone / tablet app, gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store,
krijg je toegang tot extra gebruiksmogelijkheden. Zo kun je voor iedereen in huis één of meerdere
kijkposities instellen, met een maximum van tien. Ook het soepel links, rechts, voorwaarts en
achterwaarts bewegen van je tv gaat met het grootste gemak!
●

●

●

●

Kijkpositie kan op elk gewenst moment worden aangepast, handmatig of via de app
Tot 10 programmeerbare vooraf ingestelde posities (via app)
Draait automatisch bij het aan- en uitzetten van de TV
Eenvoudig te installeren en plug & play installatie
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SPECIFICATIES
Algemeen

Beeld

Maximum gewicht

30 kg

Type
Flatscreensteun

TV muurbeugel

Ergonomie

Maximale
schermgrootte

65 inch

Minimale
schermgrootte

40 inch

Functies

Draaihoek

120 graden

Fysieke kenmerken

Kabelbeheer

Nee

Waterpas
inbegrepen

Nee

Verstelbaarheid

Maximale afstand
tot de wand

72 cm

Minimale afstand

7,2 cm

Functionaliteit
beugel

Draaien

tot de wand
VESA-standaard
(max)

400 x 600 mm

VESA-standaard
(min)

200 x 200 mm
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