
DesignMount (NEXT 7345)
Draaibare tv-beugel

Artikelnummer (SKU) 8733070
Kleur Zwart

Belangrijke voordelen

• Eenvoudig te installeren
• Stijlvol high-end design
• Ultieme kijkervaring overal in de kamer

Een unieke tv beugel, gevormd door 45 jaar ervaring.
Vogel's DesignMount is een keerpunt in de vormgeving
van tv muurbeugels. We hebben aandacht besteed aan
elk detail en geprobeerd een tv beugel te ontwikkelen
die luxe uitstraalt. Eén blik en je herkent de DesignMount
direct. Eén aanraking en je voelt de verrassend soepele
beweging. Vogel's DesignMount heeft zowel een Red Dot
als een iF Product Design Award gekregen, twee belangrijke
designprijzen.

Elegantie en flexibiliteit in één tv-muurbeugel
Vogel's DesignMount is ontworpen voor de lange duur. Het
is een in het oog springende tv beugel met elegante lijnen
die een unieke combinatie vormt met je tv. De DesignMount
NEXT 7345 vouw je moeiteloos zo tegen de muur dat er
nauwelijks ruimte overblijft tussen de muur en de beugel. Hij
glijdt moeiteloos van de muur, kan 20 graden kantelen en tot
120 graden draaien. Het robuuste frame is ontwikkeld voor tv's
van 40” - 65” (102 -165 cm) met een gewicht van maximaal
30 kg. Toen we deze tv beugel ontwierpen, hebben we er
een belangrijk stuk van Vogel's erfgoed in gelegd. Zoals het
Screen Protection System. Dit voorkomt dat de tv tegen de
muur stoot. Het magnifieke aan deze beugel is de soepele
beweging. Een licht duwtje met één vinger is genoeg om
de beugel te draaien. Dat noemen we Smart Movement.
Kabels kunnen weg gewerkt worden voor een gestroomlijnd
en opgeruimd gezicht. We hebben het allerbeste van
onze andere succesvolle producten genomen en dit
gecombineerd in een nieuw concept met een ongekend
luxueuze uitstraling. Waar je ongetwijfeld heel veel plezier aan
zult beleven.
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Specificaties
Nummer producttype NEXT 7345
Artikelnummer (SKU) 8733070
Kleur Zwart
EAN enkele doos 8712285325304
Productgrootte L
TÜV-gecertificeerd Ja
Kantelen Kantelsysteem tot 20°
Draaien Draaibaar (tot 120°)
Garantie Levenslang
Min. grootte beeldscherm (inch) 40
Max. grootte beeldscherm
(inch)

65

Max. laadgewicht (kg) 30
Min. hole pattern 200mm x 200mm
Max. hole pattern 600mm x 400mm
Max. formaat bout M8
Max. hoogte van interface (mm) 496
Max. breedte van interface
(mm)

686

Kabeldoorvoersysteem Kabelklittenband
Kabeldoorvoersysteem
geïntegreerd in arm
Kabelvingers voor
kabeldoorvoersysteem
aan de achterkant van je
tv

Max. afstand tot de muur (mm) 720
Min. afstand tot de muur (mm) 72
Aantal scharnierpunten 4
Productgroep Tv mount turn
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Wat zit er in de doos • Inbussleutel

• Bevestigingsinstructies
• tv-bevestigingskit
• Muurbevestigingskit

Prijzen Get Connected Product
Design Award 2016 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award 2014 Plus X Product
Design Award 2014 Red
Dot Product Design Award
2014
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