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De Tube UX is met en
zonder soundbar-adapter 
verkijgbaar. Het eigentijdse 
design met een getrokken 
buisprofiel van gepoedercoat 
staal, maakt het dat deze 
plaatsbesparende totaal  
oplossing altijd een goed 
figuur slaat.

Stijl ontmoet staal. 
Is het brutaal om een technisch meester-
werk zoals een moderne OLED-TV op 
een kaal stuk stalen buis te plaatsen?  
 
Nee. Het is nieuw, charmant, sexy,
en het ziet er gewoon geweldig uit!  
 
Een tv-standaard met een industrieel 
design gereduceerd tot het wezenlijke. 
Vervaardigd uit een enkele getrokken 
buis met een slim doordacht kabel- 
management. De kabels verdwijnen 
mooi uit het zicht in de smalle standpijp 
moeilijk te geloven, maar waar.
En dat is dan op de een of andere
manier wel weer een beetje brutaal.

Teruggebracht tot de essentie. 
De UX30-modellen hebben de
Focus op de televisie en de soundbar.
Het stalen frame is in zwart, wit
of chique champagne beschikbaar.
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Gepoedercoat staal van de hoogste fabricagekwaliteit
—
Het nauwkeurig vervaardigde frame van hoogwaardig staal 
geeft de premium kwaliteit van de tv-standaard aan en 
daarbij het onafhankelijke ontwerp met elegante details. 
De poedercoating is verkrijgbaar in kleuren zwart, wit en 
champagne. De hoge fabricagekwaliteit zorgt niet alleen 
voor stabiliteit en veiligheid, maar ook voor een totaal 
draagvermogen van maar liefst 40 kg.

Slim kabelsysteem met uitneembaar siliconen profiel 
—
Alle stroom- en aansluitkabels verdwijnen in de Tube UX 
tv-standaard handig in het achterste buisprofiel. Hiermee
zijn de kabels altijd netjes en perfect beschermd tegen stof 
en externe invloeden. Dankzij het uitneembare siliconen-
profiel is toegang verschaffen tot de kabels hiermee snel en 
gemakkelijk. De kabelopening aan de achterzijde van het 
paneel heeft daarbij een grootte van 58 mm in diameter.

Kabeluitsparing onderaan in de achterste buis 
—
Voor stroom en data aanvoer naar de tv en soundbar is de 
Tube UX tv-standaard voorzien van een discrete uitsparing 
kabeluitsparing onderaan in de achterste buis. Naast de 
stroomkabel is er ook ruimte om andere kabels door te
voeren voor de verbinding van randapparatuur. De grootte 
van de uitsparing is daarbij geschikt om meerdere kabels 
tegelijk door te voeren.
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Een allround blikvanger. 
De aansluitingen van de televisie
worden achter het wandpaneel
slim verborgen. De kabels lopen 
netjes door de achterste buis.

Soundbar adapter voor verschillende modellen 
—
Voor iedereen die het geluid van de tv met een soundbar
wil uitbreiden, zijn er speciale soundbar-adapters
beschikbaar. Zo wordt het mogelijk de Sonos Arc, Beam, 
B&O Beosound Stage en de Bose soundbars onder de
tv te monteren.

Inclusief tv-beugel met universele adapter
—
Televisies met een schermdiagonaal van 48-inch tot 65-inch 
passen perfect aan de Tube UX. De meegeleverde tv beugel 
met universele adapter is geschikt voor bijna alle tv’s met 
een VESA-bevestiging van 100 x 100 tot 600 x 400 mm. 
De exacte hoogte van de tv aan de standaard is tijdens de 
installatie instelbaar.

Universal Mediamount als ondersteunende verbinding 
—
De Tube UX kan eenvoudig verschillende mediaspelers of
harde schijven verbergen: met de optionele mediahouder
kan bijvoorbeeld de Apple TV of tv-decoder op een
slimme worden bevestigd aan de achterzijde van het
paneel. Ook de One Connect Box van de Samsung Frame
kan op deze manier eenvoudig worden bevestigd.
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Model Uitvoering Kleuren naar keuze

Opties

colofoon 
—

www.spectral.nl

Apple and Apple TV
are registered trademarks owned by Apple, Inc.

B&O and B&O Beosound Stage
are registered trademarks owned by Bang & Olufsen

Bose, Bose Solo 5, SoundTouch 300, Soundbar 500 and Soundbar 700
are registered trademarks owned by Bose Corporation

Samsung, Samsung The Frame and One Connect Box
are registered trademarks owned by Samsung

Sonos, Sonos Beam and Sonos Arc
are registered trademarks owned by Sonos Inc.

Staal

BG Black

Staal

SNG Snow

Staal

CHA Champagne

B × H × D  (cm)*
TV formaat (inch)

Maat Board (cm)

UX30

81,3 × 108,3 × 51,4
48" tot 65"

65 × 59 × 1,9

Eigentijds design met een getrokken 
buisprofiel van gepoedercoat staal

Slim kabelsysteem met uitneembaar 
siliconen profiel om eenvoudig kabels 
toe te voegen of te verwijderen

Tv-beugel met universele adapter
voor VESA 100 x 100 tot 600 x 400

Max. belastbaar ADSB4 tot 10 kg,
totaal belastbaarheid Tube UX tot 40 kg

48" tot 65"

Soundbar adapter ADSB4 geschikt voor Sonos Beam, Bose 
Solo 5, Bose SoundTouch 300, Bose Soundbar 500 en 700 en 
meerdere soundbar merken, adapterplaat (B × D): 54,8 × 12 cm

Soundbar adapter ADSB5 geschikt voor Sonos Arc, 
adapterplaat (B × D): 65 × 6,7 cm

Soundbar adapter ADSB6 geschikt voor B&O Beosound Stage

Universele Mediamount ZU2093 wordt aan de achterzijde
van het paneel gemonteerd

direct
uit voorraad
leverbaar!

—

* Afmetingen voor geassembleerd product zonder apparaten

Facebook
@spectral.smartfurniture

Instagram
@spectral.nederland

YouTube
@spectralsmartfurniture

Spectral B.V.
Nobelstraat 29
3846 CE Harderwijk
Nederland
Telefoon: +31 (0)341 46 22 00 
E-Mail: verkoop@spectral.nl

Spectral Belgium B.V.
Telefoon: +31 (0)341 46 22 00 
E-Mail: verkoop@spectral.nl
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