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Elastyczne rozwiązania na 2009 r.

Uchwyty firmy Vogel's do telewizorów LCD i plazmowych

Motion+

Motion

SUPERflat

8000
series
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WYBÓR FIRMY VOGEL'S OZNACZA SAME KORZYŚCI!
Planujeśz zakup płaśkiego telewizora? A może już maśz taki w swoim domu? Czy już wiesz,
gdzie ćhćeśz go uśtawić? Może powieśiśz go na ścianie? Pozwoli to zaośzćzędzić miejśće
a śćiana będzie śtanowiła znakomite tło dla obrazu telewizyjnego. Możeśz oglądać telewizję
z dowolnego miejśća, jeśli wybierześz ućhwyt pozwalająćy na łatwe obraćanie telewizora.
Chćeśz umieśćić telewizor w śalonie, kućhni, śypialni ćzy innym pomieśzćzeniu?
Firma Vogel's zawśze dyśponuje rozwiązaniem do każdego wyśtroju wnętrza.
SuperFlat™ — jeśli szukasz niewidzialnego
uchwytu
Czy Twoja kanapa stoi na wprost płaskiego
telewizora? Lub może masz mały pokój, w którym
chcesz zachować porządek? Spójrz na serię
uchwytów SuperFlat™ wystających ze ściany
zaledwie na 20 mm. Możesz do nich dodać
maskownicę, aby ukryć wszystkie kable. Wybierz
niewidzialność za sprawą uchwytów ściennych z
serii SuperFlat i maskownicy firmy Vogel's.

Motion i Motion+ — jeśli szukasz
elastyczności
Czy chcesz oglądać telewizję z różnych miejsc,
pod różnymi kątami widzenia?
Chcesz oglądać swój ulubiony popołudniowy
program w salonie? Zwróć się w stronę
obrotowych uchwytów ściennych firmy Vogel's

z serii Motion i Motion+, umożliwiających
obracanie telewizora o 90 stopni.
Jeśli w ekranie Twojego telewizora odbijają się
promienie słońca, dzięki uchwytom ściennym
Motion lub Motion+ możesz odwrócić telewizor
w inną stronę. Uchwyty pozwalają przesuwać
cały telewizor jednym palcem niezależnie od
wielkości telewizora.
Jeśli chcesz zachować możliwość dowolnego
przestawiania telewizora i nie chcesz wiercić
otworów w ścianach, firma Vogel's może Ci
zaoferować elegancki stojak z funkcją obracania
i regulacji wysokości.
Jeśli szukasz eleganckiego i niezajmującego
zbyt wiele miejsca rozwiązania, by ustawić swój
telewizor i sprzęt A/V, w ofercie firmy Vogel's
znajdziesz system modularny z maskownicą
i uchwytami na poszczególne elementy
wyposażenia.

Minimalna odległość od ściany

Elastyczność

Rozwiązania z nowej serii 8000 firmy Vogel's
zapewniają wysoką jakość, oszczędność
miejsca, niezawodność i łatwość montażu. Są
także objęte dożywotnią gwarancją.
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Maksymalna elastyczność

Motion+ 8000
series

Jeśli szukasz maksymalnej elastyczności i
wygodnego oglądania telewizji, wybierz
serię Motion+ 8000 firmy Vogel's. Uchwyty
z tej serii można obracać o 75 stopni w
dwie strony, a funkcja obrotu 0 90 stopni
umożliwia ustawienie telewizora prostopadle
do ściany. Usiądź w dowolnym miejscu
pokoju i ciesz się świetnym obrazem. Ten
uchwyt zapewnia wygodę i bezpieczeństwo.
Dzięki opcji Smart Movement Mechanism
(SMM®) można z łatwością przesunąć
jednym palcem nawet największy telewizor,
natomiast opcja Screen Protection System
(SPS®) chroni Twój telewizor przed
uderzeniem w ścianę podczas obracania.
System Cable Inlay System (CIS®) pozwala
zgrabnie ukryć wszystkie kable.
EFW 8345

Obrót o 75° w dwie strony

Opcja ustawienia pod kątem 90° Możliwość łatwego przesuwania dzięki opcji SMM®

Elastyczność
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WięCEJ wygodY

Motion 8000
series

Telewizję nie zawsze ogląda się, siedząc w
jednym miejscu. Możliwość obrócenia telewizora
jest przydatna zwłaszcza podczas wizyty
znajomych lub w sytuacji, gdy promienie słońca
odbijają się od ekranu. Uchwyt z serii Motion
firmy Vogel's pozwala obrócić telewizor o 45
stopni w obie strony, a do tego pięknie się
prezentuje. System Cable Inlay System (CIS®)
pozwala zgrabnie ukryć wszystkie kable.

EFW 8325

Obrót o 45° w dwie strony

Telewizor przesuwany jednym palcem

Elastyczność
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Płaski jak stół

SUPERFLAT 8000
series

Uchwyty z serii SuperFlat™ firmy Vogel's to coś
dla miłośników płaskich powierzchni. Pozwala
na dużą oszczędność miejsca, a jednocześnie
stanowi elegancki dodatek do wystroju wnętrza.
Odległość między telewizorem a ścianą
wynosi zaledwie 2 cm. Taka odległość jest
konieczna ze względu na wentylację i kable.
Instalacja uchwytu jest bardzo prosta. W uchwyt
wbudowano poziomicę, aby zagwarantować
idealne wypoziomowanie telewizora. Inteligentna
funkcja AutoLock® blokuje położenie telewizora,
dzięki czemu nie trzeba się martwić o jego
bezpieczeństwo. Paski zwalniające zapewniają
łatwość odblokowania położenia telewizora.
Można je przyciąć na żądaną długość, aby nie
były widoczne.
EFW 8405

SuperFlat™ — tylko 2 cm od ściany

Minimalna odległość od śkiany
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MINIMUM
PRZESTRZENI

FLOOR STAND 8000
series

Jeśli potrzebujesz większej elastyczności,
by móc ustawiać swój telewizor w dowolnym
miejscu, idealnym rozwiązaniem jest stojak z
serii 8000 firmy Vogel's. Zajmuje mniej miejsca niż
szafka, umożliwiając jednocześnie umieszczenie
odtwarzacza DVD lub konsoli do gier pod
telewizorem. Ma również więcej zalet. Możesz
obracać telewizor o 30 stopni w obie strony i
regulować jego wysokość, dostosowując
położenie telewizora do sytuacji. Kable i
gniazdka zasilania są zgrabnie ukryte w
podstawie. Stojak jest również dostępny w
biało-czarnej wersji kolorystycznej.

EFF 8340

Obrót o 30° w dwie strony

Regulacja wysokości telewizora
i półki do urządzeń AV
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Praktyczne akcesoria
Firma Vogel's oferuje pełną gamę akcesoriów
dopełniających wygody
Moduł pochyłu
Nadaj inny wymiar pozycji, w której oglądasz
telewizję, przy użyciu modułu pochyłu firmy
Vogel's. Moduł można pochylić o 15 nowej
stopni w górę lub w dół, co pozwala wygodnie
oglądać telewizję, leżąc na kanapie lub podłodze.
Maskownica
Koniec z zawadzającymi kablami. Maskownica
firmy Vogel's pomoże ukryć kable. Została
zaprojektowana specjalnie z uwzględnieniem
płaskich telewizorów nowej generacji.
Wyjątkowo płaska (2 cm) maskownica jest

Moduł pochyłu
EFA 8810/EFA 8820

dostępna w wersjach o długości 64 lub 94 cm
(52,2"/37"), może pomieścić do 10 kabli.
Standardowo jest wyposażona w jeden uchwyt
na urządzenia A/V.

ACCESSORY 8000
series

Półka do urządzeń A/V
Stanowi bezpieczny i wygodny sposób
ustawienia pozostałych urządzeń A/V pod
płaskim telewizorem. Ich wysokość i głębokość
można dostosować do rozmiarów dowolnego
urządzenia.

Maskownica długości 64 cm/94 cm Półka do urządzeń A/V
EFA 8835/EFA 8840
EFA 8825
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WYJĄTKOWE CECHY PRODUKTÓW FIRMY VOGEL'S
Wszystkie produkty firmy Vogel's zostały
opracowane z myślą o wygodzie klienta.
Produkty firmy Vogel's z serii 8000 firmy
są wyposażone w następujące funkcje
zwiększające łatwość i wygodę obsługi
płaskich telewizorów:
• 	Autolock® — Blokada płaskiego telewizora
jednym kliknięciem.
•	SMM® — Dzięki opatentowanemu systemowi
Smart Movement Mechanism można z
łatwością przesunąć jednym palcem nawet
największy telewizor. (tylko produkty z serii
Motion i Motion+)
•	SPS® — Produkty firmy Vogel’s z serii Motion
i Motion+ są wyposażone w opatentowany
system Screen Protection System firmy
Vogel's zabezpieczający telewizor przed
uderzeniem w ścianę podczas obracania.

SS
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•	CIS® — Opatentowany system Cable Inlay
System firmy Vogel's pozwala ukryć wszystkie
nieeleganckie kable.
•	Wbudowana poziomica — Gwarancja
montażu w linii prostej.
•	Łatwa instalacja — Montaż uchwytu jest
bardzo prosty.
•	Łatwy i dokładny montaż — Dzięki
wbudowanej poziomicy można z łatwością
zamontować telewizor na ścianie w
idealnym poziomie.
•	Dożywotnia gwarancja — Wszystkie
produkty firmy Vogel's z serii 8000 są objęte
wyjątkową dożywotnia gwarancją.
• 100% kompatybilność
•	Kołki Fischer ® — Wysoka jakość i
wytrzymałość.

XL
XL

19”
19” -- 26”
26”

26”
26” -- 37”
37”

32”
32” -- 50”
50”

Motion+

EFW 8145

EFW 8245

EFW 8345

Motion

EFW 8125

EFW 8225

EFW 8325

EFW 8425

SUPERFLAT

EFW 8105

EFW 8205

EFW 8305

EFW 8405

FLOOR STAND

EFF 8340

40”
40” -- 65”
65”

Ustawienie


Dedykowana
witryna
Pogłębione informacje dotyczące serii 8000
firmy Vogel’s można znaleźć w dedykowanej
witrynie internetowej pod adresem www.
mountyourflatscreen.com
F latscreenFitter™
Pragniemy pomóc naszym klientom w
znalezieniu uchwytu najlepiej dopasowanego
do danego płaskiego telewizora. Wszystkie
niezbędne informacje można znaleźć pod
adresem www.flatscreenfitter.com. Wystarczy
podać parametry telewizora. Gwarantujemy, że
uchwyt wybrany przy użyciu tego przewodnika
będzie w 100% kompatybilny z danym
telewizorem.

Zakres of Perpendicular
Freedom
ekranu
regulacji prostopadle
to ściany
the walldo SuperFlat
SuperFlat™™
movement

System
Modular
modułowy
system

Autolock
Autolock®®

SMM
SMM®®

SPS
SPS®®

CIS
CIS®®

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

150°
90°

20/22/24 mm

60°

•

•

•

Firma Vogel's pomaga znaleźć odpowiedni uchwyt z serii
8000 w momencie zakupu
Szukając właściwego uchwytu w sklepie,
można skorzystać z 3-stopniowej procedury
opracowanej przez firmę Vogel's, która ułatwia
wybranie odpowiedniego produktu z serii 8000.
Obok przedstawiliśmy przykładową ekspozycję
produktów na półce sklepowej.
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