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De NewStar soundbarsteun, model

NS-SB100, is ideaal voor het monteren van

een soundbar onder flat screen TV's.

De NewStar soundbar steun, model NS-SB100, is ideaal voor het monteren van een

soundbar onder flat screen TV's. Door een soundbar te monteren onder uw scherm

profiteerd u van de gemakken van de TV steun en schitterend geluid. Doordat de soundbar

aan de TV steun is gekoppeld beweegt deze met uw televisie mee.

De soundbar steun monteert u aan de flat screen steun door gebuik te maken van het VESA

200x100 tot VESA600x400 gatenpatroon. Deze steun kan op de beschikbare montagegaten

van de flat screen steun worden gemonteerd. Creëer een schitterende ambiance voor uw flat

screen-tv in de woonkamer, slaapkamer of home cinema.

Deze set is ook geschikt voor de bekende Sonos soundbar.

Alle installatiemateriaal wordt meegeleverd met het product.

SPECIFICATIES

Diepte

Garantie

Hoogte

Kleur

Max. draagvermogen

Min. draagvermogen

Type

VESA maximaal

VESA minimaal

EAN code

3 mm

5 jaar

45 cm

Zwart

15

0

Kantelen

Roteren

Zwenken

Full motion

600x400 mm

200x100 mm

8717371444792
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