
MotionMount (NEXT 7355)
Elektrisch draaibare tv-beugel

Artikelnummer (SKU) 8734070
Kleur Zwart

Belangrijke voordelen

• Eenvoudig te installeren: plug & play
• Kijkpositie kan op elk gewenst moment worden

aangepast, handmatig of via de app
• Draait automatisch bij het aan- en uitzetten van de TV
• Tot 10 programmeerbare vooraf ingestelde posities (via

app)

Voeg automatische beweging toe om je tv te draaien
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!
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Specificaties
Nummer producttype NEXT 7355
Artikelnummer (SKU) 8734070
Kleur Zwart
EAN enkele doos 8712285330605
Productgrootte L
TÜV-gecertificeerd Ja
Draaien Draaibaar (tot 120°)
Garantie Levenslang
Garantie op elektrische
onderdelen

2 jaar

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

Te bedienen door een app Ja
Audio streamen via Bluetooth Nee
Kabeldoorvoersysteem Kabelklittenband

Kabeldoorvoersysteem
geïntegreerd in arm
Kabelvingers voor

kabeldoorvoersysteem
aan de achterkant van je
tv

Certificeringen CE CB
Geïntegreerde soundbar Nee
Max. afstand tot de muur (mm) 720
Min. afstand tot de muur (mm) 72
Gemotoriseerd True
Aantal scharnierpunten 4
Productgroep Tv mount automatic turn
Op afstand te bedienen Ja
Universeel of vast gatenpatroon Universeel
Voltage (V) 230 V, 50 Hz
Wat zit er in de doos • Inbussleutel

• Bevestigingsinstructies
• tv-bevestigingskit
• Muurbevestigingskit

Productlijn NEXT
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