
Easy Turn TV Wandsteun M met 2 draaipunten
Verstelbare wandsteun voor tv's vanaf 13 inch tot en met 42 inch

EW1521
8032958186293

  OVERVIEW

Geschikt voor tv's vanaf 13 inch tot en met 42 inch (~33-107 cm)
Met VESA-aansluiting: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Twee draaipunten met een maximale verlenging van 19 cm
Kantelhoek: +5°/-12°; zwenkhoek: +90°/-90°
Schermuitlijning: +3°/-3°
Eenvoudige schermmontage
Maximaal gewicht tv: 20 kg
Met kabelmanagementsysteem

  SPECIFICATIONS

5 YEAR WARRANTY

Material: Steel, Plastic,Metal
Surface Finish: Powder coating
Colour: Black
Product Size: 220x220x190mm
Installation: Solid wall
Suggested Screen Size: 13"-42"
VESA: 75x75,100x100, 200x100, 200x200
Tilt: -12° / +5°
Swivel: -90° / +90°
Profile: 60-190mm
Weight Capacity Range: 0-20 kg
Cable Management: yes
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  DESCRIPTION

De EW1521 Easy Turn TV Wandsteun M is de ideale oplossing voor de wandmontage van je tv (13 inch tot en met 42
inch, maximaal gewicht 20 kg). De steun is zo ontworpen dat alle tv's die zijn uitgerust met VESA 75x75, 100x100,
200x100, 200x200, kunnen worden gemonteerd. De wandsteun kan naar boven en beneden kantelen met een hoek
van +5°/-12° en van links naar rechts zwenken met een hoek van +15°/-15°. Daarnaast heeft de wandsteun 2
draaipunten met een maximale verlenging van 19 cm. Je draait de tv in elke gewenste positie zodat je altijd de beste
kijkhoek hebt. Je kunt met de EW1521 ook nog het scherm bijstellen met een hoek van +3°/-3°. Kabels zijn netjes weg
te werken dankzij het handige kabelmanagementsysteem.

Je monteert eerst de steun tegen de muur en de VESA-plaat op de tv. Vervolgens kun je de VESA-plaat op de
wandsteun plaatsen en de boutjes en moertjes vastdraaien. ?
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