SALAS / HOME THEATERS

Home Prestige
1905 x 1800 x 450mm*

VISTA FRONTAL
Características gerais do produto
• Dimensões totais: 1905 x 1800 x 450mm *.
• Espaço para TV: 1200 x 1440 x 345mm **.
• Materiais básicos:
• Tampo central e Prateleira superior de MDP de 25mm de espessura.
• Base, Laterais, Divisórias, Prateleiras inferiores, Portas, Painéis e
Laterais e Prateleiras da torre superior esquerda de MDP de 15mm.
• Fundos de chapa de fibra ou MDF de 3mm.
• Acabamentos das bordas aparentes por fita de papel decorativo aplicado
mecanicamente por sistema hot melting.
• Acabamento de superfície nas faces aparentes das peças por pintura
com verniz poliéster UV em padrões lisos ou com textura em alto-relevo
(consultar cores disponíveis ).
• Base com 8 rodízios, instalados internamente aos rodapés.
• Portas com puxador de MDF revestido com papel decorativo.
• Prateleira superior (acima do espaço para TV) com luminárias LED.

_______________
*1905 x 1800 x 450mm: medidas nominais de Altura x Largura x Profundidade do móvel montado, incluindo os rodízios.
**1200 x 1440 x 345mm: medidas de Altura x Largura x Profundidade livres para instalação de TV.
O móvel é adequado para TV LCD/LED/Smart de até 60" com largura de até 1440mm e peso de até 22kg, a ser instalada
sem base, no painel (suportes e parafusos para fixar TV não inclusos ).
Para instalar TV com base, sobre o tampo da estante, verificar a profundidade de até 345mm.
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