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VX1011 + VXSB1

Een tv-stand, veel coole extras.
Circle is draaibaar, in hoogte te verstellen, 
heeft verschillende beugels voor rand-
apparatuur en soundbars, verbergt een
mediaspeler handig achter de televisie
en biedt op de optionele glasplaat ook
voor randapparatuur een bestemming.

Slim idee: voor Circle is
een mediamount beschikbaar 
waarmee mediaspelers en 
harde schijven onzichtbaar
aan de achterkant van
de tv-beugel kan worden 
bevestigd.

Rond ding.
Met de nieuwste tv-stand Circle wordt 
het televisie kijken nog flexibeler.
De tv-beugel is niet alleen draaibaar 
maar ook in hoogte te verstellen.
Zelfs het geluid kan van richting
veranderen omdat de soundbar
adapter meedraait. De gelijknamige 
ronde stalen voetplaat is afgewerkt
met een in kleur gespoten glasplaat 
waarbij de keuze is uit het volledige 
Spectral kleurenspectrum met
meer dan 2.000 verschillende kleuren.

circle VX 
—
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VX1011VX1000 VX1000 + VXSB1 VX1011 + VXSB1 VX1000 + VXSB2 VX1011 + VXSB2
met glasplaat met glasplaat en adapter

voor Sonos Playbar
met adapter voor Sonos Playbar met glasplaat en adapter 

voor Sonos Beam en 
andere soundbars

met adapter voor Sonos 
Beam en andere soundbars

Geluid in alle richtingen 
—
Een fijne zaak: de soundbar 
adapter van Circle draait met 
de tv mee en is in hoogte
te verstellen. Er zijn twee
beugels. Een voor de Sonos 
Beam en een voor die
van soundbars van andere 
fabrikanten.

Draagverbinding
—
Circle verbergt gemakkelijk 
een mediaspeler en harde 
schijf. Met de Spectral
mediamount laat bijvoorbeeld 
een Apple TV zich bevestigen 
aan de achterkant van de 
televisie. De mediamount past 
op alle Spectral tv-beugels.

Flexibele beugel
—
Tv kijken met mobiliteitsgarantie. 
De tv-beugel van Circle is
draaibaar en in hoogte te
verstellen. Alle modellen
beschikken over een universele 
adapter voor VESA 100 × 100
tot 600 × 400 of een
adapter voor VESA 200 × 200
tot 400 × 400.

Een lastige keuze.
Een puur design met glasplaat voor de speciale soundbar
adapter voor de Sonos Playbar, Sonos Beam of soundbars van 
andere fabrikanten – Circle maakt altijd een goede indruk.

circle VX 
—
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Spectral Tray is er met
of zonder plateau
en met voorbereiding
voor soundbars.

Grote bioscoop in een kleine ruimte.
Zoekende naar een tv-oplossing voor 
een kleine ruimte? Graag vanuit bed
de lievelingsserie kijken? Met de
supercompacte mobiele tv-standaard 
Tray van Spectral is dat geen enkel 
probleem. Een uniek design, gemaakt 
met de mooiste materialen in de best 
mogelijke kwaliteit. De glasplaten zijn 
krasvast en aan de onderzijde in kleur 
gelakt zodat de Tray stand gerust
het daglicht kan verdragen zonder te 
verkleuren. Neem daarbij het slimme 
kabelmanagement waarbij zelfs voor
de stekkerdoos plaats wordt geboden. 
De mooiste televisie standaard heet Tray.

tray in detail 
—

spe
cs

05

Soundbar adapter
—
Optionele adapters beschikbaar 
voor het bevestigen diverse 
soundbar merken.

03

Kabeluitsparing
—
Meerdere kabeluitsparingen 
voor eenvoudige bekabeling 
van soundbar en randapparatuur 
zoals een digitale decoder. 

01

Universele adapter
—
Met de universele
adapter kunt u nagenoeg 
alle televisies met VESA-
standaard 100 x 100 tot 
600 x 400 aan de tv-stand 
monteren.

04

Plateau
—
Het plateau biedt de uitkomst 
voor randapparatuur.

02

Op wieltjes
—
Dankzij de
zwenkwielen blijft
Tray mobiel.

tray PX
—
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Rondom vermakelijk.
De tv draaien zoals u het wilt, de Floor 
modellen maken het mogelijk. Dankzij 
de zwenkwielen is de tv-standaard 
mobiel. Zo kunt u met de Floor stands in 
elke hoek komen. Voor de QX-modellen 
biedt de 90° draaibare tv-beugel een 
goede zichtbaarheid vanuit elke hoek.
De kwaliteit? Ook bij de Spectral Floor 
stands wordt alleen voor top kwaliteit 
gekozen. Het glazen plateau is krasvast, 
de aluminium buizen zijn het origineel – 
geborsteld en afgelakt. Kabelmanage-
ment; ook hier is gekozen voor een slim 
doordacht afneembaar kabelkanaal,
aan de achterzijde van de tv-stand.

Spectral Floor is in helder  
of zwart glas leverbaar.

floor in detail 
—

spe
cs

04

Kabelmanagement
—
De bekabeling wordt verwerkt 
via de afneembare kabelgoot 
aan de achterzijde van de buis.

05

Tv-beugel
—
Voor de QX-modellen 
biedt de 90° draaibare 
tv-beugel een goede 
zichtbaarheid vanuit 
elke hoek.

01

Universele adapter
—
Met de universele
adapter kunt u nagenoeg
alle televisies met
VESA-standaard 100 x 100
tot 600 x 400 aan de
tv-stand monteren.

03

Glazen voet
—
De voet van veiligheidsglas
is in helder of zwart glas  
leverbaar.

02

Wielen
—
Dankzij de zwenkwielen
blijft Floor mobiel.

floor QX
—
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spectraltv stands 
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—

Beschikbaar in mat gesatineerd of glanzend glossy glas.
De gelijknamige stalen vloerplaat is afgewerkt met een in 
kleur gespoten glasplaat. De tv-beugel is van fijn geslepen
aluminium. Alle modellen beschikken over een universele
adapter voor VESA 100×100 tot 600×400 of een adapter
voor VESA 200×200 tot 400×400. 

1.1 Circle VX modellen 
—

VX1000 VX1011

Opties en toebehoren in een oogopslag 
—

Circle VX-modellen met of zonder glasplaat

VX1000 VX1011

Glasplaat

VESA Adapter 200x200 tot 400x400

Universele VESA Adapter 100x100 tot 600x400

Sonos Playbar Adapter

Soundbar glasplaat universeel/Sonos Beam

Universele Mediamount 

Buitenmaat (in cm) Maat glasplaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Glas (Satin/Glossy)

VX1000 Ø 53,0 84,0-93,5 – – – –

VX1011 Ø 53,0 84,0-93,5 – a 44,0 – 27,0

a

Soundbar adapter en
toebehoren vindt u onder
opties en toebehoren
op pagina 200

Prijs (€)

699,00

799,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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PX601SX

Keuze uit mat gesatineerd of glanzend glossy glas.
De bodemplaat bestaat uit een houtsokkel met wieltjes en
een gelakte glasplaat. Alle modellen zijn inclusief universele 
adapter voor VESA 100×100 tot 600×400. Het SX model
beschikt over een soundbar adapter.

PX600/PX600SX PX601/PX601SX

PX700/PX700SX PX701/PX701SX

a

a

b

Buitenmaat (in cm) Tussenmaat (in cm) Prijs (€)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Glas (Satin/Glossy)

PX600 61,0 103,0 50,0 a 61,0 – 41,9

PX600SX 61,0 103,0 50,0 a 61,0 – 41,9

PX601 61,0 103,0 50,0 a 61,0 23,0 41,9

b 50,0 – 39,0

PX601SX 61,0 103,0 50,0 a 61,0 23,0 41,9

b 50,0 – 39,0

PX700 100,0 103,0 50,0 a 100,0 – 41,9

PX700SX 100,0 103,0 50,0 a 100,0 – 41,9

PX701 100,0 103,0 50,0 a 100,0 23,0 41,9

b 90,0 – 39,0

PX701SX 100,0 103,0 50,0 a 100,0 23,0 41,9

b 90,0 – 39,0

a

a

b

1.2 Tray PX modellen 
—

Soundbar adapter voor het
SX model vindt u onder opties 
en toebehoren op pagina 200

799,00

799,00

899,00

899,00

899,00

899,00

999,00

999,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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QX1000

QX200/QX203 QX1011/QX1012

QX1010

QX1000/QX1001

QX1211/QX1212

1.3 Floor QX modellen
—

Buitenmaat (in cm) Tussenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

QX200 50,0 103,0 41,0 a 50,0 – 23,5

QX203 50,0 72,0 41,0 a 50,0 – 23,5

QX1000 61,0 114,0 45,0 a 61,0 – 30,0

QX1001 61,0 84,0 45,0 a 61,0 – 30,0

QX1011 61,0 84,0 50,0 a 61,0 21,8 35,0

b 46,0 – 34,0

QX1012 61,0 114,0 50,0 a 61,0 31,8 35,0

b 46,0 – 34,0

QX1211 100,0 84,0 50,0 a 100,0 21,8 35,0

b 90,0 – 34,0

QX1212 100,0 114,0 50,0 a 100,0 31,8 35,0

b 90,0 – 34,0

QX1010 61,0 114,0 50,0 a 61,0 21,8 35,0

b 46,0 16,0 34,0

c 46,0 – 34,0

aaa

a a

b

b
b

c

De draaibare tv-beugel is draaibaar tot 90° en met
geïntegreerde kabeldoorvoer. Inclusief wieltjes.
Model QX200/203 is inclusief adapter voor VESA 100×100
tot 400×400. Alle overige QX modellen zijn inclusief
universele adapter voor VESA 100×100 tot 600×400.

1.3.1 Met glasplaat 
—

399,00

349,00

699,00

649,00

699,00

799,00

849,00

899,00

849,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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Romp van gepoedercoat staal in zwart metallic. 
Inclusief wieltjes en draaibare tv-beugel. Model QX208 
is inclusief adapter voor VESA 100×100 tot 400×400. 
Model QX111 is inclusief universele adapter voor
VESA 100×100 tot 600×400.

Inclusief soundbar adapter voor Sonos Playbar en
Denon HEOS Bar. De tv-beugel is met geïntegreerde
kabeldoorvoer inclusief adapter voor VESA 200×200
tot 400×400.

1.3.2 Met romp 
—

1.3.3 Voor Sonos Playbar / Denon HEOS Bar 
—

QX208 QX111 QX600SP QX601SP

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

QX208 47,0 76,0 38,0 a 45,0 9,5 38,0

QX111 105,0 72,0 45,0 a 45,0 18,2 45,0

Buitenmaat (in cm) Tussenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

QX600SP 61,0 102,1 50,0 a 61,0 – 36,0

QX601SP 61,0 102,1 50,0 a 61,0 21,3 36,0

b 50,0 – 34,4

a

b

a
a aa

1.3 Floor QX modellen 
—

399,00

899,00

799,00

849,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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Alle modellen zijn inclusief universele adapter voor VESA 
100×100 tot 600×400. Model PL60 in combinatie met 
wieltjes. Alle anderen modellen in combinatie met vilt en 
een draaibare tv-beugel.

PL182

PL151 PL152

PL181

1.4 Panel PL modellen 
—

a

b

a a

a a

b b

Buitenmaat (in cm) Tussenmaat (in cm)

Breed Hoog Diep Breed Hoog Diep Prijs (€)

PL60 61,0 80,0 50,0 a 61,0 21,0 43,5

b 50,0 – 33,0

PL151 110,0 76,0 54,0 a 98,0 21,0 43,5

PL152 140,0 76,0 54,0 a 128,0 21,0 43,5

PL181 110,0 93,0 54,0 a 98,0 21,0 43,5

b 98,0 16,0 43,5

PL182 140,0 93,0 54,0 a 128,0 21,0 43,5

b 128,0 16,0 43,5

PL60

499,00

799,00

899,00

899,00

949,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service
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VXSB1 VXSB2

ZU2093

2. Opties en toebehoren 
—

2.2 Voor Tray PX modellen 
—

Functie Prijs (€)
OPTIE Elektra uitsparing in de buis voor de verborgen

integratie van een stekkerdoos, incl. 3-vak stekkerdoos 
(niet incl. in CH, UK en US)

ADSN1 Soundbar adapter voor Sonos Playbar / Denon HEOS Bar

ADSB1 Soundbar adapter geschikt voor Sonos Beam, Bose Solo 5, 
Bose Soundbar 700 en andere soundbars

ZU2093 Universale mediamount, geschikt voor bv een mediaspeler 
of harde schijf. Laat zich gemakkelijk bevestigen aan de 
achterkant uw de televisie

Functie Prijs (€)

OPTIE Tv-beugel VESA Adapter 200 x 200 tot 400 x 400

OPTIE Tv-beugel universele VESA Adapter 100 x 100 tot 600 x 400

VXSB1 Soundbar adapter voor Sonos Playbar, 90° draaibaar
(+/-45°), in hoogte verstelbaar

VXSB2 Soundbar adapter geschikt voor Sonos Beam, Bose Solo 5, 
Bose Soundbar 700 en andere soundbars, 
90° draaibaar (+/-45°), in hoogte verstelbaar

ZU2093 Universale mediamount, geschikt voor bv een mediaspeler 
of harde schijf. Laat zich gemakkelijk bevestigen aan de 
achterkant uw de televisie

2.1 Voor Circle VX modellen 
—

2.3 Voor Floor QX en Panel PL modellen 
—

Functie Prijs (€)
ZU2093 Universale mediamount, geschikt voor bv een mediaspeler 

of harde schijf. Laat zich gemakkelijk bevestigen aan de 
achterkant uw de televisie

69,00

69,00

69,00

39,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service

–

–

99,00

99,00

39,00

Aanbevolen advies verkoopprijs incl. btw | excl. Spectral montage service

39,00
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—

3.2 Tray PX modellen 
—

3.4 Panel PL modellen
—

3.3 Floor QX modellen 
—

Max. belasting bodemplaat  
(in kg)

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Max. belasting  
draaibare tv-beugel (in kg)

20 10 40

Max. gezamenlijke belasting *  
(in kg)

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Breed 50 cm 30 –

Breed 61 – 100 cm 40 10

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Max. belasting  
per rompvak (in kg)

Breed 50 cm 20 10

Breed 61 – 100 cm 20 10

Max. belasting  
draaibare tv-beugel (in kg)

Breed 50 cm 30

Breed 61 – 100 cm 40

* Incl. belasting van draaibare tv-beugel

Max. gezamenlijke belasting *  
(in kg)

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Breed 61 cm 40 10

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Max. belasting  
draaibare tv-beugel (in kg)

Breed 61 cm 20 40

Max. belasting per 
glasplaat (in kg)

Max. belasting  
draaibare tv-beugel (in kg)

Breed 110 – 140 cm 40 40

3.1 Circle VX modellen 
—

Max. belasting 
voetplaat (in kg)

Max. belasting 
glasplaat (in kg)

Max. belasting 
Tv-beugel* (in kg)

Max. totale belasting* 
(in kg)

30 10 40 60

Max. belasting 
soundbar adapter

(in kg)

Max. belasting 
universele mediamount 

(in kg)
8 5

* incl. belasting van soundbar adapter en universele mediamount.
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4.1 Basiskleuren (PX modellen)
—

4.2 Accentkleuren (PX modellen)
—

4.4 Glaskleuren (QX en PL modellen)
—

4.3 NCS-kleuren (PX modellen)
—

Alle basis-, accent- en NCS-kleuren in mat gesatineerd
of glanzend glossy glas leverbaar.

Kies uit één van de 2.000 
NCS-kleuren met behulp
van de NCS-kleuren waaier.

BG ZwartKG Helder

GW Grey-White

WN Wine

STB Steel Blue

PE Pebble

BR Berry

NB Night Blue

GN Granite

DR Dusky Rose

CM Cement

BG Black

JD Jade

SV Silver

SNG Snow

TO Tomato

SAL Salbij




