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De NewStar NS-ATV100 is een afsluitbare

beugel voor Apple TV versie 2, 3,4 & 5.

Deze NewStar Apple TV beugel, model NS-ATV100, stelt u in staat uw Apple TV op een

veilige manier te monteren. Het uniek geventileerde ontwerp beschermt uw Apple TV tegen

oververhitting en verlies van signalen. Deze steun is geschikt voor Apple TV model 2, 3, 4 en

5.

De steun biedt optimale beveiliging en is eenvoudig en gemakkelijk te installeren. Door het

ontwerp van de steun kunt u de Apple TV bevestigen aan elke vlakke ondergrond door

gebruik te maken van de standaard 75 mm (VESA-patroon) montagegaten. De steun kan

ook op een NewStar/NeoMounts flatscreensteun worden gemonteerd. De Apple TV schuift

eenvoudig in de houder, ideaal om een flatscreen en Apple TV te combineren.

Montagemateriaal meegeleverd.

SPECIFICATIES

Afstand tot wand

Breedte

Diepte

Garantie

Hoogte

Hoogteverstelling

Kleur

Max. draagvermogen

Min. draagvermogen

Type

VESA maximaal

VESA minimaal

EAN code

4,2 cm

10,4 cm

4,2 cm

5 jaar

10,5 cm

Geen

Zwart

10

0

Vlak

75x75 mm

75x75 mm

8717371445553
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