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ALUSNG BGBG

tv stojany
—

Bestseller – Spectral Circle VX1000
—

Televizní stojan Spectral
Circle s výškově
nastavitelným a otočným
držákem televizoru. Stabilní
základna z oceli s matným
saténově lakovaným
skleněným povrchem.
Volitelně k dispozici s
adaptérem pro soundbar a
držákem na mediální
přehrávače.

Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

Stabilní základna z oceli s
lakovaným skleněným krytem

Výškově nastavitelný a otočný

Dodávaný adaptér VESA 200×200
až 400×400

VXSB1 adaptér pro soundbar Sonos Playbar, otočný o 90° (+/- 45°), plynule
nastavitelná výška

VXSB2 adaptér pro soundbary vhodný pro Sonos Beam, Bose SoundTouch 300,
Bose Solo 5, Bose Soundbar 500 a 700 a další modely soundbarů, otočný o 90° (+/-
45°), plynule výškově nastavitelný, velikost police (š × h): 54,8 × 13,5 cm

VXSB3 adaptér pro soundbar B&O Beosound Stage, otočný o 90° (+/- 45°),
plynule výškově nastavitelný

VXSB4 adaptér pro soundbar Sonos Arc, otočný o 90° (+/- 45°), plynule výškově
nastavitelný, velikost police (š × h): 65 × 6,7 cm

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na zadní stranu držáku televizoru

výška (cm)
natáčení

průměr základny (cm)

VX1000
84 – 93,5
+/- 45°

Ø 53

až do 65"

ZU2093
držák na mediální
přehrávače

základna/sloupek

Snow/Alu

základna/sloupek

Black/Black
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Model Vlastnosti Výběr barev

Příslušenství

48" až 65"

š × v × h (cm)*
úhlopříčka TV (palce)

rozměry desky (cm)

UX30
81 ,3 × 1 08,3 × 51 ,4

48" až 65"

65 × 59 × 1 ,9

ADSB4 adaptér pro soundbar vhodný pro Sonos Beam, Bose Solo
5, Bose SoundTouch 300, Bose Soundbar 500 a 700 a další
modely soundbarů, velikost police (š × h): Rozměry: 54,8 × 12 cm

ADSB5 adaptér pro soundbar Sonos Arc, velikost police (š×d):
65 × 6,7 cm

ADSB6 adaptér pro soundbar B&O Beosound Stage

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na zadní stranu
držáku televizoru

Jedinečný design s práškově
lakovaným ocelovým rámem

Skryté vedení kabelů v zadním stojanu
s odnímatelnou silikonovou profilovou
lištou pro snadný přístup

Integrovaný kabelový vývod v zadním
stojanu pro několik kabelů

Držák televizoru s univerzálním
adaptérem VESA 100×100 až 600×400

* Rozměry sestaveného produktu bez nainstalovaných zařízení

ocelový rám

BG Black

ocelový rám

SNG Snow

ocelový rám

CHA Champagne

Spectral Tube UX30
—

Televizní stojan Spectral Tube v
jedinečném designu z
vysokopevnostní trubkové
oceli. Inteligentní vedení
kabelů pomocí odnímatelné
silikonové profilové lišty a
integrovaného kabelového
vývodu v zadní trubce stojanu.
Volitelně k dispozici s
adaptérem pro soundbar a
držákem na přehrávače médií.

Trasa pro vedení kabelů
s odnímatelnou
silikonovou profilovou
lištou
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Model Vlastnosti Výběr barev

š × v × h (cm)*
úhlopříčka TV (palce)

rozměry desky (cm)

AX30
87,2 × 1 1 5,5 × 67,5

48" až 65"

65 × 59 × 1 ,9

ADSB4 adaptér pro soundbar vhodný pro Sonos Beam, Bose Solo
5, Bose SoundTouch 300, Bose Soundbar 500 a 700 a další
modely soundbarů, velikost police (š × h): Rozměry: 54,8 × 12 cm

ADSB5 adaptér pro soundbar Sonos Arc, velikost police (š×d):
65 × 6,7 cm

ADSB6 adaptér pro soundbar B&O Beosound Stage

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na zadní stranu
držáku televizoru

dřevěný stojan

ROG Oak Grey

dřevěný stojan

RON Oak NatureElegantní stojan se trojnožkou z
masivního dubového dřeva

Skryté vedení kabelů v zadní části
stojanu s magnetickým krytem

Držák na televizor s univerzálním
adaptérem VESA 100×100 až 600×400

dřevěný stojan

ROB Oak Black

Příslušenství

48" až 65"

Spectral Art AX30
—

* Rozměry sestaveného produktu bez nainstalovaných zařízení

Televizní stojan Spectral Art v
elegantním designu s
trojnožkou z masivního
dubového dřeva. Chytré
vedení kabelů s magnetickým
krytem v zadní části stojanu.
Volitelně k dispozici s
adaptérem pro soundbar a
držákem přehrávačů médií.

Skryté vedení kabelů
s magnetickým
krytem
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SNG

KG

KG

Stojan Spectral PX601-SNG-SAT-E
—

Televizní stojan Spectral s matným
saténově lakovaným skleněným
povrchem. Obsahuje další
skleněnou polici, otvory pro
kabely a kolečka.

Spectral Floor QX1011-KG
—

Spectral Floor QX200-KG
—

Spectral Floor QX203-KG
—

Model Vlastnosti Barva skla

Příslušenství

Skleněná police pro další audio/video
zařízení
Několik otvorů pro rychlé a jednoduché
připojení kabelů
Elektrické napájení (pouze EU) včetně
třízásuvkové napájecí lišty
Univerzální adaptér VESA 100×100 až
600×400

š × v × h (cm)
skleněná police (š×h)

základna (cm)

PX601
61 × 1 03 × 50

50 × 39

61 × 23 × 41 ,9

ZU2093 držák pro přehrávače médií, montáž na
zadní stranu držáku televizoru

Televizní stolek Spectral s podstavcem z čirého skla s kolečky. Držák televizoru lze otáčet
až o 90°. Skleněná police s dalším prostorem pro audio/video zařízení.

Model Barva skla

základna

čiré sklo

QX1011
61 × 84 × 50

1 00×1 00 – 600×400

46 × 34

61 × 21 ,8 × 35

š × v × h (cm)
VESA adaptér

skleněná police (š×h )

základna (cm)

Model Barva skla

QX203
50 × 72 × 41

1 00×1 00 – 400×400

50 × 23,5

š × v × h (cm)
VESA adaptér

základna (cm)

Televizní stolek Spectral s podstavcem z čirého skla s kolečky.
Držák televizoru lze otočit až o 90°.

Model Barva skla

Televizní stolek Spectral s podstavcem z čirého skla s kolečky.
Držák televizoru lze otočit až o 90°.

QX200
50 × 1 03 × 41

1 00×1 00 – 400×400

50 × 23,5

š × v × h (cm)
VESA adaptér

základna (cm)

Barva skla

Snow

základna

čiré sklo

základna

čiré sklo

až do 65"

až do 65"

až do 65"

až do 65"
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KG BG

KG BG

KG BG

Just.Stand TV600
—

Just.Stand TV620SP
—

Just.Stand TV610SP
—

Prostorově úsporný televizní stojan se skleněným podstavcem odolným
proti poškrábání. Kabely jsou vedeny skrytě skrz trubkový sloupek.

Model

TV600
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

61 × 36

š × v × h (cm)
VESA adaptér

základna

Model

TV610SP
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

54,8 × 1 4

61 × 36

š × v × h (cm)
VESA adaptér

police pro soundbar

základna

Prostorově úsporný televizní stojan se skleněnou základnou odolnou proti poškrábání a
adaptérem vhodným pro Sonos Beam, Bose Soundtouch 300, Bose Solo 5, Bose Soundbar
500 a 700 a další modely soundbarů. Kabely jsou vedeny skrytě skrze trubkový sloupek.

Model

TV620SP
61 × 96,8 × 50

200×200 – 400×400

65 × 6,7

61 × 36

š × v × h (cm)
VESA adaptér

police pro soundbar

základna

Výběr barev skla

základna

čiré sklo

základna

čiré sklo

Výběr barev skla

základna

čiré sklo

základna

čiré sklo

Výběr barev skla

základna

čiré sklo

základna

čiré sklo

až do 65"

up to 65"

up to 65"

Nosnost
—

* Včetně nosnosti držáku TV a adaptéru pro soundbar a držáku přehrávačů médií
** Včetně nosnosti adaptéru pro soundbar a držáku přehrávačů médií

Max. nosnost
(v kg)**

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
základny (v kg)

60 30

Max. nosnost adaptéru pro
soundbar (v kg)

Max. nosnost adaptéru
pro přehr. médií (v kg)

8 5

Model Circle VX Příslušenství

Max. nosnost
(v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
skleněné police (v kg)

20 10

Model Tray PX

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
skleněné police (v kg)

Max. nosnost skleněné
základny (v kg)

width 50cm 30 – 20

width 61 cm 40 10 20

Modely Floor QX

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost skleněné
základny (v kg)

Max. nosnost adaptéru pro
soundbar (v kg)

40 20 8

Modely Just.Stand TV

Max. nosnost adaptéru
pro přehr. médií (v kg)

Příslušenství

Max. nosnost
(v kg)

30

40

Držák TV

Max. nosnost
(v kg)

40

Max. nosnost
(v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
základny (v kg)

60 30

Max. nosnost adaptéru pro
soundbar (v kg)

Max. nosnost adaptéru
pro přehr. médií (v kg)

8 5

Model Tube UX Příslušenství

Max. nosnost
(v kg)

40

Držák TV

Max. celková
nosnost (v kg)*

Max. nosnost
základny (v kg)

60 30

Max. nosnost adaptéru pro
soundbar (v kg)

Max. nosnost adaptéru
pro přehr. médií (v kg)

8 5

Model Art AX Příslušenství

* Včetně nosnosti držáku TV a adaptéru pro soundbar a držáku přehrávačů médií

* Včetně nosnosti držáku TV a adaptéru pro soundbar a držáku přehrávačů médií

* Včetně nosnosti držáku TV

* Včetně nosnosti držáku TV a adaptéru pro soundbar


