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Hareketli TV

Hareketli TV Standını tekerlekli ayakları ile dilediğiniz 
yere kolayca hareket ettirebilirken, üzerindeki kuman-
da tuşları veya cep telefonu mobil uygulaması ile yük-
seklik ayarı yapılabilirsiniz. Şık tasarımlı TV Standı tüm 
ortak çalışma alanlarınız için modern çözümler 
sunmaktadır.

• 42"- 65’’ arası boyutlarda TV taşıma 
kapasitesi

• VESA standartlarında uygun TV askısı
• Tekerlekli hareketli ayak
• Mobil uygulama ile yükseklik ayarı
• Manuel tuş ile yükseklik ayarlayabilme

• Suitable for TV sizes between 42" - 65”
• TV hanger conforming to VESA standards
• Wheeled movable foot
• Height adjustment with mobile app
• Height adjustment with manual button
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Hareketli TV Standı

Adjustable TV Stand
While you can easily move the Adjustable TV Stand to 
wherever you want with its wheeled feet, you can adjust 
the height with the control keys on it or the mobile phone 
application. The stylishly designed TV Stand offers modern 
solutions for all your common work areas. 



İstenilen Yükseklikte
Üzerindeki kumanda tuşları veya cep telefonu 
mobil uygulaması ile motorlu, yükseklik ayarı 
yapılabilen şık tasarımlı TV standı. Metal 
gövdeye sabitlenmiş, içeriği değiştirilebilir 
10 modüllük priz sistemi ile kablo uzatma 
derdi olmadan direkt bağlantı imkanı 
sağlar.

At Desired Height
A stylishly designed TV stand with motorized height 
adjustment with the control keys or mobile phone 
application on it. With its 10-module socket system 
fixed to its metal body and customizable content, it 
provides direct connection without the hassle of 
cable extension.

Raf Özelliği
Gövdesinde bulunan tablası sayesinde 
Hareketli TV Standınız aynı zamanda bir orta 
sehpa görevi  görmüş olur. Sunum yaptığınız  
veya sadece şarj sistemini kullandığınız 
esnada elektronik cihazlarınızı veya 
evraklarınızı koyabileceğiniz bir alan oluşturur. 

Shelf Feature
With the rack in its body, your Adjustable TV 
Stand will also serve as a center table. It creates a 
space where you can put your electronic devices 
or your documents while you are making a  
presentation or just using the charging system. 
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Hareket Sistemi

Motion System

Metal gövde ve iskeleti sayesinde TV’leriniz artık çok 
daha güvenli. Gövdesinde bulunan kontrol tuşları 
Televizyon ünitesini manuel olarak yukarı aşağı 
hareket ettirebilmenize olanak sağlar. Metal 
gövdesine sabit, içeriği değiştirebilir 10 
modüllük priz sistemi ile kablo uzatma derdi ortadan
kalkar.

You can direct your Tv Stand upwards and downwards 
with the buttons on the body. With the customizable 10 
power modules fixed on the body, you do not have to 
deal with cable mess while you are making a 
presentation or a meeting..

Kolay Bağlantı İmkanı

Easy Connection

Hareket sistemi sayesinde TV’lerinizi taşımak artık çok 
daha kolay. Manuel kontrolün yanı sıra, telefonla 
uzaktan kontrol imkanı da sağlar. Mobil cihazınızdan 
yapacağınız bağlantı ile yerinizden kalkmadan TV 
standınızı aşağı-yukarı yönlü hareket ettirebilirsiniz. 
Tekerlekli ayakları ile dilediğiniz yere kolayca 
taşıyabilirsiniz.

Wheels mounted under the TV Stand,  makes it much easier to 
move the TV Stand. Besides manual control, with an 
application you can download in your phone, you can control 
it wireless. You do not need to carry the Tv Stand,  feature of 
mobility allows you to drag your Tv Stand anywhere you want.



Kablo Kanalı 

Cable Route

Tekerlekler

Wheels

TV Askısı

TV Hanger

Kablo Toplayıcı

Cable Collector

Tutma Kulpu

Grip Handle

Sehpa 

Shelf

Kablo Çıkışı

Cable Output
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Esnek Kullanım
Hareketli Tv Standı, 42 inç ve 65 inç boyutları arasındaki bütün televizyonlara uygun 
olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Taşınabilir ve yüksekliğinin ayarlanabilir 
olması, toplantılarınızı ve sunumlarınızı arzu ettiğiniz ortamda, arzu ettiğiniz şekilde
gerçekleştirebilmenize olanak sağlamaktadır.

Esnek Kullanım
Adjustable Tv Desk is designed to be suitable for every TV dimension between 42” and 65”. 
Features such as mobility and height-adjustable body, allows you to hold your meetings and
presentations wherever and however you wish.

42’’ 65’’


