
easy
step by step
—



easy
step-by-
step
—

spectral
smart  
furniture
—



spectral — the original002 — 003



spectral — the original004 — 005



spectral — the original 
008—023

spectral — smart furniture 
024—095

spectral — sound systemen 
096—103

spectral — classics & extras 
104—169

inhoud
—



spectral — the original008 — 009

Het leidende trio bij Spectral:
Markus Krämer, Frank Krämer
en René Glasmacher

welkom bij spectral
—

Welkom bij het origineel.
Zou het goed gaan als wij een ingenieur vragen om
een meubel te ontwerpen? En nog belangrijker,
gaat het er goed uitzien? Hier kunnen wij beide ja op 
zeggen. Meer dan 20 jaar werken wij bij Spectral aan
de verbinding tussen mooi wonen en vermakelijke
techniek. En met resultaat!  Innovatieve oplossingen
zoals de onzichtbare integratie van sound systemen 
hebben een groot statement gemaakt. Op dit moment
zijn wij de voorloper bij de ontwikkeling van Smart 
furniture. Elegante meubels met intelligente extra
functies. Gun uzelf het origineel in uw woonkamer. 
U krijgt er geen spijt van! 
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Smart furniture simpel en eenvoudig. 
Slimme meubelen van Spectral kunnen veel meer  
dan enkel apparaten opbergen en er mooi uitzien.  
Ze zitten vol met ideeën, technologie en schoonheid.  
Met een slim kabelmanagment of een verborgen
sound systeem. En om de configuratie van uw
thuisbioscoop zo eenvoudig mogelijk te maken
hebben wij dit  compacte step-by-step magazine
ontwikkeld. Met een selectie uit ons meubelprogramma 
heeft u de mogelijkheid om in maximaal vier stappen
uw eigen media-lowboard samen te stellen.
Onze goed bewaarde tv- en speakerstands en
onze Hifi-Racks maken het geheel af. 

Als u dieper in de wereld van Spectral wilt zoeken  
adviseren wij u om een blik te werpen op onze 
website: www.spectral.nl

Hier vindt u het gehele programma, modellen,
varaties, mogelijkheden en gegarandeerd ook uw
geheel persoonlijke droommeubel. 

spectral
— step-by-step 1
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Eersteklas soundsystemen. Onzichtbaar. 
Het handelsmerk van Spectral is goed verborgen. 
 Hoogwaardige thuisbioscoopsystemen die onzichtbaar  
in het meubel geïntegreerd zijn. Geheel zonder
rondslingerende kabels. Onze prijswinnende
Virtual Surround  Systemen gaan daarbij heel krachtig
te werk wat u eerder verwacht bij grote
luidsprekerboxen. Goed om te weten: in al onze
meubelseries is ook plaats voor soundbars en
subwoofers van andere fabrikanten.

spectral
— sound
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03

Subwoofer oplossingen
—
Spectral lowboards en tv-meubels
zijn optimaal voorbereid voor het 
onderbrengen van een aparte 
subwoofer. Voor de integratie van 
downfire-modellen is een met 
stof bespannen bodemuitsparing 
beschikbaar.

05

High-End Classics
—
U zoekt een Hi-Fi-Rack, een
tv-meubel of luidsprekerstand
uit glas en metaal zodat uw audio 
en/of video apparatuur perfect 
tot zijn recht komt. Met de Classics 
biedt Spectral een aantal goed 
bewaarde meubels en stands
die dankzij een grote populariteit
een vaste plaats in het Spectral 
assortiment hebben verdiend.

04

Sonos Solutions
—
Goed entertainment verdient  
een passend podium. Speciaal  
voor Sonos producten heeft 
Spectral een op maat gesneden 
oplossing in het programma.  
Zoals luidsprekerstands voor
verschillende Sonos PLAY
modellen maar ook voor de
Sonos PLAYBAR en de Sonos
SUB zijn geoptimaliseerde
elementen beschikbaar.

02

Universele Soundbar adapter
—
Uw thuisbioscoop, uw geluid, uw 
beslissing. Als u wilt genieten van 
films en muziek en gebruik wilt 
maken van een soundbar van een 
andere fabrikant dan kunt u deze        
probleemloos in uw Spectral 
meubel integreren. Wij hebben 
hiervoor een universeel soundbar 
element ontwikkeld die over een 
universele adapter voor talrijke                       
gemeenschappelijke systemen 
beschikt. Bijvoorbeeld voor Sonos, 
Samsung, Bose etc.

sound 
—

01

Spectral Soundsystemen
—
Samen met onze sound-partner 
Canton hebben wij inmiddels meer 
volactieve 2.1 Virtual Surround      
muziek- en thuisbioscoopsystemen
van topklasse ontwikkeld. De
krachtige systemen beschikken 
over een geïntegreerde subwoofer 
en een digitale surround-receiver 
en laat een indrukwekkend Virtual 
Surround Sound horen of sterk 
Stereo-Sound ervaren. Voor alles
is er een passende oplossing te 
 vinden. Vanzelfsprekend onzicht-
baar in het meubel geïntegreerd.  
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spectral
— features

Geen rondslingerende kabels meer.
Niemand, werkelijk niemand, vindt rondslingerende  
kabels prettig. En toch heeft ieder huishouden er last
van. Stroomkabels, HDMI kabels, USB kabels, RCA kabels.  
Stop daarmee! Bij Spectral worden de niet geliefde
kabels slim verborgen of gelijk helemaal afgeschaft.
Hoe dat gaat? Met een complete integratie van
soundsystemen. Met een intelligent kabelmanagement. 
Met draadloze oplossingen voor mobiele apparaten.
Met innovatieve streaming voor muziek, foto’s en video’s. 
Iets voor u?
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01

Muziek streaming
—
Spotify, Apple Music, Deezer,  
wat de voorkeur van uw muziek 
streamingdienst ook is, over 
 Bluetooth 4.0 kunt u uw
lievelingsliedje draadloos vanaf
uw mobiele apparaat naar uw
Spectral  soundsysteem streamen.

02

Kabelmanagement
—
Vind u kabels mooi? Wij niet. 
Daarom hebben alle Spectral 
meubels een goed doordacht 
kabelmanagement. Zo laat 
u uw apparatuur,  bijvoorbeeld 
uw thuisbioscoop, spelcomputer 
of uw vintage  stereoapparatuur, 
snel, eenvoudig en onzichtbaar 
bekabelen. Vaarwel 
rondslingerende kabels.

03

Tv-beugel met kabeldoorvoer
—
Voor het elegant onderbrengen  
van uw televisie hebben wij een 
universele tv-beugel ontwikkeld. 
Aan de draaibare tv-beugel kunt 
u nagenoeg alle populaire tv’s 
 bevestigen. De kabels lopen
uiteraard onzichtbaar door de buis.  
Zo kunt u zitten waar u wilt en draait 
de tv gewoon mee om u optimaal 
te laten genieten van een film. 

04

Spectral Smart Control
—
Zeg maar dag tegen uw 
 verzameling afstandsbedieningen 
en verheugt u zich op Spectral 
Smart Control. De uit een app en 
een IR-Link-systeem bestaande  
set transformeert uw Smartphone  
of Tablet in een volwaardige 
afstandsbediening voor nagenoeg 
alle apparaten. 

05

Verschillende vormen van gebruik
—
Smart furniture betekent ook  
slimme mogelijkheden. Hangend 
aan de muur, op slanke aluminium 
pootjes, op een elegant frame of 
vrijstaand als roomdivider. Onze 
meubels laten u in alle vrijheid 
 zoeken naar de juiste opstelling.

features 
—



spectral — the original020 — 021

spectral
— locally

Made in Pleidelsheim. Germany.
Andere meubelfabrikanten verplaatsen hun productie  
naar het Verre Oosten. Spectral produceert in Duitsland. 
Zoals altijd. En ook in de toekomst. Met onze fabriek in 
Pleidelsheim bij Stuttgart hebben wij in 2010 een duidelijke 
bekendheid in de productiestandaard van Duitsland 
afgegeven. Een beslissing, waar niet alleen onze
medewerkers, maar waar ook onze klanten een voordeel 
uit kunnen halen. Wij bieden de hoogste kwaliteit en
korte levertijden. Laat u overtuigen door een bezoek te 
brengen aan één van onze showrooms. Wij kijken uit
naar uw komst.
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locally 
—

02

Spectral Smart Factory
—
In Pleidelsheim bij Stuttgart staat één 
van Duitslands modernste fabrieken 
voor entertainment-meubelen.  
En dat is die van ons. In de Spectral 
Smart Factory zorgt de nieuwste 
industrie 4.0 standaard voor een
productie met de modernste
productietechnologieën zodat u 
thuis in uw woonkamer van Duitse 
topkwaliteit kunt genieten.

03

Compromislose kwaliteit
—
Wij verwerken enkel hoogwaardige 
materialen, scharnieren en gasveren. 
Alle onderdelen worden uit
volledig aluminium gedraaid. 
Edelstaal wordt hoogglans gepolijst, 
aluminium wordt fijn geborsteld
en gelakt. Gekleurde glasopper- 
vlakken van Spectral zijn in
tegenstelling tot gelakte opper- 
vlakken van andere fabrikanten 
veel glanzender, krasbestendiger 
en gemakkelijker schoon te maken. 

04

Spectral Showrooms
—
Graag nodigen we u uit voor een 
bezichtiging. Bezoek één van  
onze showrooms in de buurt van 
Stuttgart, Zürich of in Nederland  
en beleef het perfecte samenspel 
van stijlvol wonen en een
adembenemende thuisbioscoop- 
ervaring. Onder spectral.nl vindt
u alle actuele openingstijden voor
een uitvoerig persoonlijk advies. 

01

Made in Germany 
—
Natuurlijk kan er elders goedkoper 
geproduceerd worden. Voor ons 
is dat geen optie omdat wij onze 
productie al sinds 1994 in Duitsland 
ontwikkeld en gefabriceerd hebben. 
En hierdoor kunnen wij ook in de 
toekomst onze hoge kwaliteits-
standaard halen en u individuele 
wens omzetten in daden. En met 
resultaat! Wij behoren tot de beste 
tv-meubelspecialist van Europa.
Wij zijn marktleider in het premium 
segment en voorzien in Duitsland 
meer dan 150 personeelsleden 
van een baan. En nog veel meer 
wereldwijd. 
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spectralcocoon
CO3

Veel inhoud achter die grote klep.
Bij Cocoon komen bioscoopfans aan  
hun trekken. Achter die grote kleppen 
gaat eindeloos veel opbergruimte schuil 
waarin u gemakkelijk een homecinema 
set verbergt. Bijzonder zijn ook de 
glasoppervlakken die met magneten  
zijn bevestigd. Natuurlijk kan ook 
muziek, foto’s en video’s gestreamt 
worden. Dit kan geheel eenvoudig via 
WiFi of Bluetooth verbinding. 

Cocoon in beeld:
  Veelzijdig mediameubel 
  Modulaire opbouw  
   Karakteristieke handgrepen   
   Edelstaal gepolijste sledevoet
   Krasvaste glasoppervlakken  
in ruim 2.000 kleuren

  Verborgen geluidssystemen
   Smart Charge
  Smart Light LED-verlichting
  Draaibare tv-beugel 

cocoon 
—

Cocoon is bijzonder veelzijdig. 
Met globaal drie elementen 
kunt u uw individuele meubel 
samenstellen en geheel naar 
eigen wens combineren met 
hangkasten uit de Spectral 
Wall collectie.



spectralcocoon
CO2+CO5+CO3
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cocoon in detail 
—

05

Mooi om te zien
—
Kan een meubel zowel praktisch 
als mooi zijn? Jazeker! Cocoon staat 
voor een functioneel meubel en 
gelijktijdig voor een krachtig design. 
Het ontwerp onderscheidt zich 
door de karakteristieke handgrepen, 
de in hoogte te verstellen pootjes 
van edelstaal en de geïntegreerde 
spiegel.

03

Edelstaal
—
Het rechte en tijdloze design  
van Cocoon wordt groterdeels 
 bepaald door de gepolijste 
 sledevoet. De geïntegreerde en 
in hoogte verstelbare pootjes  
van gepolijst edelstaal zorgen  
voor een stabiele en kaarsrechte 
plaatsing van het meubel.

01

Kabelmanagement
—
Ook Cocoon bezit een goed doordacht
kabelmanagement. Dankzij afneembare,
met magneten bevestigde, glasoppervlakken 
kunt u gemakkelijk al uw apparatuur,  
bijvoorbeeld thuisbioscoop, vintage radio of 
spelcomputer snel en eenvoudig bekabelen.

02

Soundintegratie
—
Spectral Soundsysteem met
geïntegreerde subwoofer,  
digitale surround receiver en 
 Bluetooth 4.0. Voor Cocoon zijn 
Spectral soundsystemen SCA3  
en BRA2 beschikbaar. Optimaal  
in het meubel geïntegreerd en  
achter een met stof bespannen 
front verborgen.

spe
cs

04

Inbouw schuiflade
—
De optioneel beschikbare inbouw 
schuiflade elementen, maken van 
het standaard klep element een 
extra praktisch element. Daarbij ziet 
het er hoogwaardig uit dankzij het 
spiegel front.
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spectralcocoon
CO2+CO5+CO3

Met Cocoon bevrijdt u uw woonkamer van rondslingerende 
apparaten zoals een luidspreker. U heeft zelf de keus met welk 
soundsysteem u uw meubel uitrust.

Variant 1: 
Opbergruimte

Cocoon als Lowboard voor uw blu-ray speler,  
hifi versterker, uw fotoalbums, uw schaakspel  
of uw Schote single malt.

Variant 3: 
Spectral Soundsysteem

Voor Cocoon zijn Spectral soundsystemen SCA3 en 
BRA2 beschikbaar. Optimaal in het meubel geïntegreerd 
en achter een met stof bespannen front verborgen.  
Met geïntegreerde subwoofer, digitale surround 
 receiver en Bluetooth 4.0.

Variant 2: 
Soundbar

Open voor alles. De variable indeling biedt plaats voor 
verschillende soundbars, subwoofer en centerspeaker. 
Door de optimale opening in de bodem kan een
subwoofer met downfire functie zijn geluid goed kwijt.

cocoon 
sound- opbergruimtevarianten 
—

—

—
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BG

OPTIE Draaibare tv-beugel voor VESA 200 x 200 tot 400 x 400

SPMMOVIE Universele adapter VESA 100 x 100 tot 600 x 400

SPMEX1 Extension Kit VESA 600 x 600 voor SPMMOVIE

*  Niet mogelijk voor modellen met draaibare tv-beugel.

Kabel / beugel

Extra opties

Optie selectie
—

OPTIE* Schuiflade (SL) voor CO2 (1 vak)

OPTIE* Schuiflade (SL) voor CO3 (2 vakken)

OPTIE Subwoofer uitsparing (Ø25 cm), links of rechts in de bodem

CDE8 CD/DVD frame voor elementen met een schuiflade

COZ11 Vilt voor CO2

COZ12 Vilt voor CO3 en CO5 (Set, 2 stuks)

B × H × D  (cm)

adviesprijs

B × H × D  (cm)

adviesprijs

CO2
65,8 × 38,5 × 54,0

CO3
130,0 × 38,5 × 54,0

CO5
B × H × D  (cm) 130,0 × 38,5 × 54,0

max. soundbar 121,0 × 15,9 × 32,0

adviesprijs

CO5
130,0 × 38,5 × 54,0

Optioneel

Optioneel

Opbergen

Soundbar

Spectral Soundsysteem

ADX02 Universele soundbar adapter

max. soundbar 121,0 × 21,0 × 11,0

COZ20 frame voor Spectral Soundsystemen

Lowboards met klep 
voor opbergruimte en 
het onderbrengen  
van randapparatuur.

Lowboard met 
stofklep voor
soundbars,  
subwoofer en  
randapparatuur.

Lowboard met
stofklep voor Spectral 
Soundsystemen SCA3 
of BRA2 en 2x
rand apparatuur.

Spectral Soundsystemen

SCA3  
200 Watt Soundsysteem

BRA2  
300 Watt Soundsysteem

Alle basis- en accentkleuren zijn in mat  
gesatineerd of glanzend glossy glas leverbaar.

Model selectie
—

Basiskleuren Accentkleuren Stoffronten

2

3

1

Kleuren selectie
—

10 % meerprijs

adviesprijs

adviesprijs

adviesprijs

adviesprijs

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

449 €

99 €

29 €

99 €

149 €

99 €

99 €

69 €

129 €

1.499 € 2.399 €

2.399 €

2.399 €

79 €

299 €

  

adviesprijs 999 €

  

adviesprijs 1.599 €
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Soundbar
a a

b

Maximale belastbaarheid
—

Variant 3: 
Soundsysteem

CO5

B × H × D  (cm) 130,0 × 38,5 × 54,0

binnenmaat a 16,4 × 14,3 × 25,0

binnenmaat b 126,8 × 8,6 × 42,0

cocoon 
Opstellingen en afmetingen
—

CO5
130,0 × 38,5 × 54,0

126,8 × 29,1 × 51,0

126,8 × 17,8 × 51,0

CO5 met ADX02
130,0 × 38,5 × 54,0

126,8 × 29,1 × 51,0

126,8 × 17,8 × 51,0

126,8 × 29,1 × 33,3

ruimte voor 
 randapparatuur

ruimte voor 
 randapparatuur

ruimte voor 
subwoofer

met glasoppervlak
soundbar onder

met ADX02:
soundbar onder soundbar achter

Variant 1: 
Opbergruimte

Variant 2: 
Soundbar

CO2
B × H × D  (cm) 65,8 × 38,5 × 54,0

binnenmaat 62,5 × 31,5 × 51,0

binnenmaat SL 56,8 × 29,4 × 38,1 

B × H × D  (cm)

binnenmaat

binnenmaat a

binnenmaat b

CO3
130,0 × 38,5 × 54,0

2x  62,5 × 31,5 × 51,0

2x  56,8 × 29,4 × 38,1

* Elementen met schuifladen moeten aan de muur bevestigd worden. Bevestigingsbeugel wordt meegeleverd.

Glasplaat

Max. belasting per  
glasplaat (in kg)

15

Lowboards

Schuiflade*

Tv-beugel

Max. gezamelijke 
 belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Breedte  65,8 – 130,0 cm 50 50

Max. belasting per  
schuifladevak (in kg)

SL 20

Max. belasting 
(in kg)

TX 50

SCA3 / BRA2a

b

a

Gepolijst edelstaal met  
geïntegreerde in hoogte  
te verstellen voeten. 
H = 6,5 cm
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SC2600
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spectralscala
SC1656+SC1107

De kunst van het combineren.  
Vrijheid is iets waardevols. Ook bij
het ontwerpen van uw eigen interieur.  
Scala geeft u deze vrijheid. Lowboards  
in vier breedtes en talrijke uitvoeringen 
zorgen voor eindeloze combinatie-
mogelijkheden. Voor een perfecte 
aanvulling zijn er de hangkasten van
de nieuwste modellijn Wall.
Leuk om naar te kijken en gemakkelijk
om samen te stellen.

Scala in beeld:
  Ontwerp vrijheid en  
combinatie  mogelijkheden   

  Elegante aluminium handgrepen  
  Krasvaste glasoppervlakken  
in ruim 2.000 kleuren 

  Verborgen geluidsystemen 
   Smart Charge
  Smart Light LED-verlichting 
  Draaibare tv-beugel   

scala 
—

Scala is er ook met een  
elegante roomdivider
achterwand. Zo kunt u het 
meubel gemakkelijk in alle 
ruimtes positioneren en
ziet de achterkant er altijd 
stijlvol uit.



spectralscala
SC1651
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scala in detail 
—

spe
cs

04

Greep
—
Zowel de kleppen als de schuifladen 
van Scala elementen beschikken over 
een elegante greep van aluminium.  
Zo ontstaan er geen vingerafdrukken 
op een hoogglans glasoppervlak. 

03

Verschillende opstellingen
—
Staat goed. Hangt goed.  
Rolt goed. Zwevend aan de 
muur, met slanke aluminium 
 pootjes of op een elegant 
frame. Scala opent talloze  
mogelijkheden bij het
samenstellen van uw meubel.

05

Tv-beugel
—
Aan de draaibare tv-beugel  
kunt u nagenoeg alle populaire 
tv’s bevestigen. De kabels lopen  
uiteraard onzichtbaar door de 
buis. Zo kunt u zitten waar u wilt 
en draait de tv gewoon mee om 
u optimaal te laten genieten van 
een film.

01

Glasoppervlakken
—
De kleur maakt een meubel
persoonlijk. Naast 5 basis- en
10 accentkleuren heeft u de keuze 
uit meer dan 2.000 verschillende 
kleuren. De glasoppervlakken
zijn extreem krasvast en laten
zich gemakkelijk schoonmaken.
Naast glanzend glossy zijn de
glasoppervlakken ook mat 
gesatineerd verkrijgbaar.

02

Scharnieren en gasveren
—
Details zijn belangrijk. Daarom 
wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van hoogwaardige 
scharnieren en klep gasveren.  
De fronten laten zich op deze 
manier nog vele jaren zacht en 
geruisloos openen en sluiten. 
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Scala biedt u verschillende opties voor uw  
thuisbioscoop of muziekapparatuur. U heeft de keuze  
uit twee ijzersterke Spectral soundsystemen, soundbars 
van andere fabrikanten of u kiest voor opbergruimte.

Variant 1: 
Opbergruimte

Voor als u alleen opbergruimte nodig heeft.  

Variant 3: 
Spectral Soundsysteem

Buitengewoon elegant, uw bron van geluid.  
Scala biedt u verschiilende opties om uw eigen  
thuisbioscoop en muziek te beleven. Bijvoorbeeld  
met drie krachtige Spectral soundsystemen.  
Goed verborgen achter een met stof bespannen  
front voor een indrukwekkend surround sound.

Variant 2: 
Soundbar

Een universele soundbar adapter maakt het mogelijk  
om een soundbar van een andere fabrikant onder  
te bregen. Sonos, Samsung, Bose of Sony voelen  
zich prima thuis in Scala.

scala 
sound- en opbergmogelijkheden 
—

—

—
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SC1101 en SC1651 zijn alleen in combinatie met Spectral Soundsystemen leverbaar.

SC1656 is boven met een glazen klep en onder met een stof bespannen klep uitgerust.

*  niet mogelijk voor 
modellen met wieltjes.

Alle basis- en accentkleuren met keuze  
uit mat gesatineerd of glanzend glossy.

Basiskleuren Accentkleuren Stoffronten

Kabel / beugel

Verdere opties

Optie selectie
—

OPTIE Kabeluitsparing in de topplaat (CA)

OPTIE Draaibare tv-beugel voor VESA 200 x 200 tot 400 x 400

SPMMOVIE Universele adapter voor VESA 100 x 100 tot 600 x 400

SPMEX1 Extension Kit VESA 600 x 600 voor SPMMOVIE

OPTIE* Schuiflade (SL) voor opbergruimte model B = 56 cm

OPTIE* Schuiflade (SL) voor opbergruimte model B = 111 cm

OPTIE* Schuiflade (SL) voor opbergruimte model B = 165 cm

OPTIE Subwoofer uitsparing (Ø25 cm), in linker of rechtervak

Basis met aluminium voet 
zonder meerprijs

SC6304
Frame voor B = 110 cm

SC6307
Frame voor B = 165 cmWandhangend

zonder meerprijs
Verrijdbaar

zonder meerprijs

B × H × D (cm)

adviesprijs 

B × H × D (cm)

adviesprijs 

SC560
56,8 × 30,4 × 48,2

SC1100
111,0 × 30,4 × 48,2

SC1654
165,2 × 30,4 × 48,2

154,5 × 21,0 × 11,0

SC1650
165,2 × 30,4 × 48,2

SC1656
165,2 × 45,8 × 48,2

154,5 × 21,0 × 11,0

41,5 × 40,0 × 30,5

SC1104
B × H × D  (cm) 111,0 × 30,4 × 48,2

max. soundbar 100,3 × 21,0 × 11,0

max. subwoofer

adviesprijs

SC1101
111,0 × 30,4 × 48,2

SC1651
165,2 × 30,4 × 48,2

Opbergen

Soundbar

Spectral Soundsysteem

Spectral Soundsystemen

Lowboards met  
stofklep voor  
Spectral Spectral 
Soundsystemen  
SCA3 of BRA2 en 
randapparatuur.

Lowboards met klep 
voor opbergruimte  
of het onderbrengen 
van randapparatuur.

Lowboards met  
stofklep voor
soundbars, subwoofer 
en randapparatuur.

SCA3  
200 Watt Soundsysteem

BRA2  
300 Watt Soundsysteem

Opstellingsmogelijkheden
—

Model selectie
—

Kleuren selectie
—

2

3

4

1

10 % meerprijs

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

adviesprijs

–

449 €

99 €

29 €

99 €

199 €

199 €

99 €

adviesprijs 449 € adviesprijs 449 €

899 € 1.299 €

2.399 €

1.999 €

2.999 €1.699 €

1.699 € 2.399 €

  

adviesprijs 999 €

  

adviesprijs 1.599 €
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b
c

SCA3 / BRA2

b

a

b

a

Soundbar
a

Lowboards met pootjes/wieltjes/frame

Wandhangende Lowboards

Variant 1: 
Opbergen

Variant 2: 
Soundbar

Variant 3: 
Soundsysteem

Max. gezamenlijke  
belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Breedte 56 – 165 cm 60 45

Max. gezamenlijke  
belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Breedte 56 – 165 cm 50 45

Tv-beugel
Max. belasting

(in kg)

TX 50

Glasplaat
Max. belasting per  

glasplaat (in kg)

15

Schuiflade*
Max. belasting per  

schuifladevak (in kg)

SL 20

* Elementen met schuifladen moeten aan de muur bevestigd worden. Bevestigingsbeugel wordt meegeleverd.

SC1100
111,0 × 30,4 × 48,2

2x  52,6 × 26,8 × 43,4

2x  46,8 × 24,4 × 28,1

SC1650
165,2 × 30,4 × 48,2

3x  52,6 × 26,8 × 43,4

3x  46,8 × 24,4 × 28,1

SC560
56,8 × 30,4 × 48,2

52,6 × 26,8 × 43,4

46,8 × 24,4 × 28,1

B × H × D  (cm)

binnenmaat

binnenmaat SL

SC1654
165,2 × 30,4 × 48,2

52,6 × 4,1 – 13,1 × 43,4

52,6 × 24,1 × 31,0

SC1656
165,2 × 45,8 × 48,2

52,6 × 5,5 – 14,5 × 43,4

52,6 × 28,2 × 31,0

42,6 × 42,1 × 32,6

SC1104
B × H × D  (cm) 111,0 × 30,4 × 48,2

binnenmaat a 52,6 × 4,1 – 13,1 × 43,4

binnenmaat b 52,6 × 26,8 × 31,0

binnenmaat c

verstelbare  
pootjes H = 7,6 cm

verstelbaar 
frame H = 18,5 cm

ophangen
willekeurige hoogte

wielen 
H = 5,2 cm

SC1651
165,2 × 30,4 × 48,2

2x  33,5 × 15,7 × 43,4

3x  52,6 × 9,5 × 43,4

B × H × D (cm)

binnenmaat a

binnenmaat b

SC1101
111,0 × 30,4 × 48,2

2x  6,4 × 15,7 × 43,4

2x  52,6 × 9,5 × 43,4

SC1656: linker vak

Ruimte voor  
randapparatuur

SB achterSB onder

Ruimte voor 
Subwoofer

Ruimte voor 
Subwoofer

scala 
Opstellingen en afmetingen
—

Maximale belastbaarheid



spectralbrick

spectralbrick
BR1502
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spectralbrick
BR2001

brick 
—

Brick laat zich graag 
 personaliseren. De keuze uit 
drie verschillende breedtes, 
verschillende hoogtes,  
kleppen of schuifladen of  
een combinatie daarvan. 

Dit is geen meubel. Dit is een statement! 
U heeft niet veel wensen maar wilt
wel het beste? Dan past Brick bij u.
Het eerste tv-meubel met geluid
verborgen in de sokkel en met de best 
denkbare bioscoopgeluid ervaring. 
Zonder rondslingerende luidsprekers
of kabels. Uw audio- en videoapparatuur 
bergt u netjes op achter een mat
gesatineerd of glanzend glossy
glasoppervlak. Breng uw leven op
orde. Met Brick.

Brick in beeld:
  Een meubel, veel variaties 
   Karakteristieke sokkel  
  Krasvaste glasoppervlakken  
in ruim 2.000 verschillende kleuren 

  Onzichtbaar geluid in de sokkel 
  Smart Charge
  Smart Light LED-verlichting
  Draaibare tv-beugel  



spectralbrick
BR1201
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03

Schuifladen
–
Schuifladen hebben bij Brick  
een hoogwaardige afwerking.  
Voor schuifladen zijn als  
optionele frames voor CD  
en DVD/BLU-RAY leverbaar.

04

Soundsokkel
–
Voor Brick zijn Spectral
soundsystemen SCA3 en BRA2
beschikbaar. Perfect in het
meubel geïntegreerd en
verborgen achter een stof
bespannen front. Voorzien van
een geïntegreerde subwoofer,
digitale surround receiver en
Bluetooth 4.0.

05

Kleppen
–
Brick bezit een hoogwaardig
klapmechanisme voor een 
gedempte klep evenals een 
lade met een hoogwaardige 
soft-close systeem.

01

Tv-beugel
–

Aan de draaibare tv-beugel kunt  
u nagenoeg alle populaire tv’s  

bevestigen. De kabels lopen  
uiteraard onzichtbaar door  

de buis. Zo kunt u zitten waar  
u wilt en draait de tv gewoon  

mee om u optimaal te laten  
genieten van een film. 

02

Glasoppervlakken
–
Stijlvol ontwerp, rondom van glas, 
greeploos. Brick is een optisch  
feestje. De glasoppervlakken  
zijn extreem krasvast en laten  
zich gemakkelijk schoonmaken.  
Geen handgreep houdt het  
ontwerp rustig. 

brick in detail
—

spe
cs
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spectralbrick
BR1502

Variant 1: 
Standaard 

Brick is er ook met een standaard sokkel  
zonder soundintegratie.

Variant 3: 
Spectral Soundsysteem

De soundsokkel van Brick voor Spectral Soundsystemen 
SCA3 en BRA2 met geintegreerde subwoofer, digitale 
surround receiver en Bluetooth 4.0

Variant 2: 
Soundbar

Met een universele soundsokkel verdwijnt ook 
de soundbar van andere fabrikanten. Volledig 
onzichtbaar achter het zwart stof bespannen front.

brick 
sokkelvarianten 
—
Verborgen geluid. Veel tv-meubels hebben een sokkel. 
Maar alleen Spectral bouwt een 2.1 Virtual Surround  
thuisbiosoopsysteem van de hoogst haalbare klasse.

—

—
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SNG TO BRGW WN DR

BG

PE JD

CM

STBGN SAL

SV

NB

BF

Kabel / beugel

Overige opties

Sokkel selectie
—

Optie selectie
—

BRS8 BRS9

OPTIE Schuiflade (SL) voor model B = 120 und 200 cm (2 vakken)

OPTIE Schuiflade (SL) voor model B = 150 cm (3 vakken)

CDE13 CD/DVD-frame schuiflade B = 120 cm, vanaf H = 23 cm

CDE14 CD/DVD-frame schuiflade B = 150 – 200 cm, vanaf H = 23 cm

BRS-SCA / BRS-BRA

Soundsokkel voor Spectral Soundsystemen zijn alleen met een Spectral Soundsysteem leverbaar.

Standaard sokkel

zonder meerprijs 

Universele Soundsokkel  
B = 120 cm en 150 cm

104,7 × 15,0 × 12,0

Universele Soundsokkel  
voor B = 200 cm

154,7 × 15,0 × 12,0

Soundsokkel voor  
Spectral Soundsysteem

max. soundbar

adviesprijs

Model selectie
—

120 cm

150 cm

200 cm

B × H × D (cm)

kasthoogte

adviesprijs

B × H × D  (cm)

kasthoogte

adviesprijs

B × H × D  (cm)

kasthoogte

adviesprijs 

BR1201
121,1 × 30,4 × 52,5

1× 30,0

BR1501
150,9 × 30,4 × 52,5

1× 30,0

BR1203
121,1 × 43,3 × 52,5

1× 18,0 / 1× 23,0

BR1202
121,1 × 38,3 × 52,5

2× 18,0

BR1503
150,9 × 43,3 × 52,5

1× 18,0 / 1× 23,0

BR1502
150,9 × 38,3 × 52,5

2× 18,0

BR2001
200,3 × 30,4 × 52,5

1× 30,0

Spectral Soundsystemen

SCA3  
200 Watt Soundsysteem

BRA2  
300 Watt Soundsysteem

OPTIE* Kabel uitsparing in de topplaat (CA)

OPTIE Draaibare tv-beugel, beschikbaar voor VESA 200 x 200 tot 400 x 400

SPMMOVIE Universele adapter VESA 100 x 100 tot 600 x 400

SPMEX1 Extension Kit VESA 600 x 600 für SPMMOVIE

Kleuren selectie
—

Alle basis en accentkleuren zijn in mat gesatineerd 
en glanzend glossy glas beschikbaar.

Basiskleuren Accentkleuren Stoffront

2

3

4

1

*Alleen zonder draaibare tv-beugel leverbaar

10 % meerprijs.

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

adviesprijs

349 € 399 € 299 € 

1.699 €

2.199 €

2.299 €2.199 €

2.799 €2.599 €

2.999 €

  

adviesprijs 999 €

  

adviesprijs 1.599 €

199 €

199 €

99 €

99 €

   –

   449 €

99 €

29 €
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a a a a

a a

b b

Variant 1: 
120 cm

Variant 2: 
150 cm

Variant 3: 
200 cm

Tv-beugel

Max. belasting (in kg)

TX 50

Glasplaat
Max. belasting per  

glasplaat (in kg)

15

Schuiflade*
Max. belasting per  

schuifladevak (in kg)

SL 20

Lowboards
Max. gezamenlijke 

belasting (in kg)
Max. belasting topplaat  

(in kg)

Alle modellen 60 60

* Elementen met schuifladen moeten aan de muur bevestigd worden. Bevestigingsbeugel wordt meegeleverd.

B × H × D  (cm)

model B = 120

model B = 150

model B = 200

Standaard sokkel
80 × 12 × 40,5

110 × 12 × 40,5

160 × 12 × 40,5

Soundsokkel voor   
Spectral Soundsysteem

94 × 17,3 × 40,5

110 × 17,3 × 40,5

160 × 17,3 × 40,5

Universele
Soundsokkel 

110 × 20,3 × 40,5

110 × 20,3 × 40,5

160 × 20,3 × 40,5

B × H × D  (cm)

binnenmaat a

binnenmaat b

binnenmaat SL a

binnenmaat SL b

BR1201
121,1 × 30 × 52,5

2x  57,6 × 26,7 × 47,5

2x  51,8 × 24,3 × 28,1

BR1203
121,1 × 42,9 × 52,5

2x  57,6 × 14,7 × 47,5

2x  57,6 × 19,7 × 47,5

2x  51,8 × 12,3 × 28,1

2x  51,8 × 17,3 × 28,1

BR1202
121,1 × 37,9 × 52,5

2x  57,6 × 14,7 × 47,5

2x  57,6 × 14,7 × 47,5

2x  51,8 × 12,3 × 28,1

2x  51,8 × 12,3 × 28,1

brick 
Opstellingen en afmetingen
—

Maximale belastbaarheid
—

BR1501
150,9 × 30 × 52,5

3x  47,8 × 26,7 × 47,5

3x  42,0 × 24,3 × 28,1

BR1503
150,9 × 42,9 × 52,5

3x  47,8 × 14,7 × 47,5

3x  47,8 × 19,7 × 47,5

3x  42,0 × 12,3 × 28,1

3x  42,0 × 17,3 × 28,1

BR1502
150,9 × 37,9 × 52,5

3x  47,8 × 14,7 × 47,5

3x  47,8 × 14,7 × 47,5

3x  42,0 × 12,3 × 28,1

3x  42,0 × 12,3 × 28,1

BR2001
200,3 × 30 × 52,5

4x  47,8 × 26,7 × 47,5

4x  42,0 × 24,3 × 28,1

B × H × D  (cm)

binnenmaat a

binnenmaat b

binnenmaat SL a

binnenmaat SL b

B × H × D  (cm)

binnenmaat a

binnenmaat b

binnenmaat SL a

binnenmaat SL b

modellen B = 120/150 cm modellen B = 200 cm



spectralnext

spectralnext
NXP18
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spectralnext
NXPXX

spectralnext
NXE1401

next 
—

Hier en nu.
Leef in het moment. Relaxen, feesten, 
streamen, alles is mogelijk. Onze nieuwste 
meubelserie concentreert zich op de 
basics maar biedt toch heel veel.  
Een grandioos design, slimme techniek 
en grenzeloze combinatie mogelijkheden. 
Next is spannend. Innovatief. En niet 
geheel onbelangrijk: heel mooi!

Next in beeld:
  Modulaire meubelserie
   Greeploze fronten
  Soft-Touch afwerking
  Breedte en diepte individueel  
aan te passen

  Onzichtbare soundsysteem integratie
  Ultra plat Musicboard
  Slim kabelmanagement
  Smart Connectivity

Een van de vele
innovatieve Next highlights. 
Op de millimeter
nauwkeurige aanpassingen  
in de breedte en diepte.

MADE IN
GERMANY

IN TE KORTEN
MET MILLIMETER

PRECISIE TOT
MAXIMAAL

20 CM.



spectralnext
NXE2001
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next in detail 
—

spe
cs

03

Stoffronten
—
Onze stoffronten zijn  
ondoorzichtig maar laten  
geluid en bedieningssignaal  
gemakkelijk door. U heeft  
de keuze uit vier  kleuren:  
Silver, Grey, Carbon of Black.

05

Tv-beugel
—
Aan de draaibare tv-beugel kunt  
u nagenoeg alle populaire tv’s 
 bevestigen. De kabels lopen
uiteraard onzichtbaar door de buis.  
Zo kunt u zitten waar u wilt en draait 
de tv gewoon mee om u optimaal  
te laten genieten van een film.

01

Soft-Touch afwerking
—
Next wordt in alle basiskleuren  
met Soft-Touch oppervlakken  
uitgerust. Het is glad en fluweelzacht. 
Het geheel ziet er geweldig uit.

02

Scharnieren en gasveren
—
Details zijn belangrijk. Daarom 
wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van hoogwaardige 
scharnieren en klep gasveren. 
De fronten laten zich op deze 
manier nog vele jaren zacht en 
geruisloos openen en sluiten. 

04

Oppervlakken met  
laserkantafwerking
—
Onze oppervlakken worden met 
precisie en een stootvaste laserkant 
afwerking geproduceerd.  
Ze hebben een natuurlijke touch,  
zijn mooi van design en robuust  
in gebruik. Gebruikmakend van de 
modernste productietechnologieën 
in de Spectral Smart Factory.  
Elementen en topplaat worden 
 onzichtbaar aan elkaar verbonden.
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Een goed geluid is subjectief. Flexibiliteit is altijd goed. 
Next is volledig op uw voorkeur voorbereid. U bent
degene die beslist welk soundsysteem er aan uw muur 
komt te hangen.

Variant 1: 
Opbergruimte

Voor als u uw geliefde luidsprekers  
niet kwijt wilt. Next Lowboards is er  
ook zonder een soundsysteem.

Variant 3: 
Spectral Soundsysteem

De Spectral Bestseller SCA3 en BRA2 zijn twee  
aanbevelingen. De SCA3 levert een volumineus stereo 
geluid met een mooi effect, duidelijk verstaanbare  
dialogen en een voelbaar aanwezige bass. De BRA2 is 
enorm gedetailleert en geeft een solide surround sound 
dat zich dankzij de modernste signaal processor ook in 
akoestiek moeilijke ruimtes goed tot zijn recht komt.

Variant 2: 
Soundbar

Dankzij een universele soundbar adapter kunt u  
Next ook met uw eigen soundssysteem van Sonos, 
Samsung of Bose uitrusten.

—

—

next 
sound- en opbergruimte varianten 
— 



spectralnext
NXE1601
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In alle lengtes. En de nodige dieptes.
Uw leven is niet gestandaardiseerd.  
Uw meubel zou dat ook niet kunnen zijn. 
Daarom is er Next die tot de millimeter 
nauwkeurig ingekort kan worden tot
een maximum van 20 cm. Passend te
maken in iedere ruimte, iedere muur en 
iedere nis. In de diepte kan er tot maximaal
60 cm verlengd worden. Zo heeft u genoeg 
ruimte voor alle gangbare apparatuur.
Vanzelfsprekend van topkwaliteit.
Dankzij de modernste Spectral productie-
technologie.

  Alle informatie voor 
aanpassingen in de  
breedte en diepte vindt  
u op www.spectral.nl

next 
individualiteit 
—

Goed op zijn plaats.
Bij een breedtevermindering wordt  
er op beide uiteinden evenveel gekort. 
Vanwege de diepte van 48 cm modules  
is dieptevermeerdering tot maximaal  
60 cm mogelijk voor grotere apparaten.   

MADE IN
GERMANY

ZOWEL BREEDTE
ALS DIEPTE IS
INDIVIDUEEL

AAN TE PASSEN
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BGSNG GW

BFGRFSF CF

LO NO DP UC

PE GN* Individuele breedtevermindering is niet mogelijik

  * Niet mogelijk bij modellen met een draaibare tv-beugel.
**  Kabelkanaal per vak. Niet mogelijk bij breedtevermindering en soundsysteem modellen. 

Bij modellen B = 160 cm. Kabelkanaal niet in middenvak mogelijk in verband met de draaibare tv-beugel.

***  Subwoofer uitsparing bij soundsysteem modellen alleen mogelijk vanaf B =160 cm.

Individuele breedtevermindering  
tot max. 20 cm

Flexibele dieptevermeerdering  
tot max. 60 cm

B × H × D  (cm)

adviesprijs

NXE1200
120 × 33,2 × 48

NXE1800
180 × 33,2 × 48

NXE1400
140 × 33,2 × 48

NXE1600
160 × 33,2 × 48

NXE2000
200 × 33,2 × 48

Opbergen

Lowboards met klep 
biedt opbergruimte 
en ruimte voor 
randapparatuur.

Model selectie
—

B × H × D  (cm)

adviesprijs

NXE1204
B × H × D  (cm) 120 × 33,2 × 48

max. Soundbar 110 × 20,5 × 11

adviesprijs

NXE1604
160 × 33,2 × 48

150 × 20,5 × 11

NXE2004
200 × 33,2 × 48

91 × 20,5 × 11

NXE1804
180 × 33,2 × 48

91 × 20,5 × 11

NXE1404
140 × 33,2 × 48

130 × 20,5 × 11

NXE1801
180 × 33,2 × 48

NXE1401
140 × 33,2 × 48

NXE1201*

120 × 33,2 × 48

NXE1601
160 × 33,2 × 48

NXE2001
200 × 33,2 × 48

Spectral Soundsysteem

Lowboards met stofklep 
voor integratie van
Spectral Soundsysteem 
SCA3 of BRA2 en
2x randapparatuur. 
Alleen te bestellen
met een Spectral 
Soundsysteem.

Opstellingsmogelijkheden
—

Basiskleuren

Kabel / beugel

Verdere opties

Stoffronten

Houtdecor

Optie selectie 
—

Kleuren selectie
—

Voor de lowboards, fronten en  
topplaten mag u de kleuren bepalen.

 Individuele maatvoeringSpectral Soundsysteem

SCA3  
200 Watt Soundsysteem

BRA2  
300 Watt Soundsysteem

verrijdbaar op aluminium pootjes op frame wandhangend
zonder meerprijs

OPTIE* Kabel uitsparing in de topplaat (CA)

NX9000 Draaibare tv-beugel, voor VESA 200 x 200 tot 400 x 400

SPMMOVIE Universele adapter VESA 100 x 100 tot 600 x 400

SPMEX1 Extension Kit VESA 600 x 600 voor SPMMOVIE

NX9002** Next kabelkanaal voor element B = 120, 140  en 160 cm

NX9003** Next kabelkanaal voor element B = 200 cm

NX9004** Next kabelkanaal voor element B = 180 cm

OPTIE*** Subwoofer uitsparing (afmeting 18 x 25 cm)

Soundbar

Lowboards met 
stofklep voor
integratie van
soundbars,
subwoofer en
randapparatuur.

1 2

3

4

basis op voetjes
zonder meerprijs

Opmerking: Vloerstaande elementen mogen niet vrijstaand in de ruimte worden geplaatst om kantelgevaar te voorkomen.

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

adviesprijs

929 € 1.289 €999 € 1.109€ 1.389 €

1.150 € 1.350 € 1.550 €1.450 €1.250 €

1.450 €1.250€1.150 € 1.350 € 1.550 €

 

adviesprijs 59 €

 

adviesprijs 59 €
adviesprijs 1.599 € adviesprijs 999 €

–

349 €

99 €

29 €

59 €

59 €

59 €

59 €

adviesprijs 79 € adviesprijs 129 € adviesprijs 449 €
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b

a

b

SCA3 / BRA2
a

next 
Opstellingen en afmetingen
—

Variant 1: 
Opbergen

NXE1200
B × H × D  (cm) 120 × 33,2 × 48

binnenmaat a 2x  57 × 28 × 43

binnenmaat b

NXE1600
160 × 33,2 × 48

3x  50,5 × 28 × 43

NXE2000
200 × 33,2 × 48

2x  47,5 × 28 × 43

2x  47,5 × 28 × 43

NXE1800
180 × 33,2 × 48

2x  37,5 × 28 × 43

2x  47,5 × 28 × 43

NXE1400
140 × 33,2 × 48

2x  67 × 28 × 43

Lowboards op pootjes/wieltjes/frame

* Incl. belasting van de draaibare tv-beugel

Maximale belastbaarheid
—

Wandhangende Lowboards

Lowboards op frame
Tv-beugel

Max. gezamenlijke 
 belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Breedte 120 – 160 cm 60 40

Breedte 180 – 200 cm 80 60

Max. gezamenlijke 
 belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Breedte 120 – 140 cm 30 30

Breedte 160 – 200 cm 40 40

Max.  gezamenlijke 
 belasting* (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Breedte 120 – 160 cm 60 40

Breedte 180 – 200 cm 60 60

Max. belasting (in kg)

T60 40

NXE1201 
B × H × D  (cm) 120 × 33,2 × 48

binnenmaat a 10,5 × 28 × 43

binnenmaat b 44,4 × 10,5 × 43

NXE1601
160 × 33,2 × 48

30,5 × 28 × 43

44,4 × 10,5 × 43

NXE2001
200 × 33,2 × 48

47,5 × 28 × 43

47,5 × 10,5 × 43

NXE1801
180 × 33,2 × 48

37,5 × 28 × 43

47,5 × 10,5 × 43

NXE1401
140 × 33,2 × 48

20,5 × 28 × 43

44,4 × 10,5 × 43

Variant 3: 
Soundsysteem

Variant 2: 
Soundbar

NXE1204
B × H × D (cm) 120 × 33,2 × 48

binnenmaat a

binnenmaat b 57 × 28 × 30,5

binnenmaat c 57 × 5,5 – 14,5 × 43

NXE1604
160 × 33,2 × 48

50,5 × 28 × 30,5

50,5 × 5,5 – 14,5 × 43

NXE2004
200 × 33,2 × 48

47,5 × 28 × 43

47,5 × 28 × 30,5

47,5 × 5,5 – 14,5 × 43

NXE1804
180 × 33,2 × 48

37,5 × 28 × 43

47,5 × 28 × 30,5

47,5 × 5,5 – 14,5 × 43

Frame H = 18,5 cm 
hoogte verstelbaar

NXE1404
140 × 33,2 × 48

67 × 28 × 30,5

67 × 5,5 – 14,5 × 43

Ophangen
willekeurige hoogte

Pootjes H = 7,6 cm 
hoogte verstelbaar

Wieltjes 
H = 5,2 cm

Pootjes H = 2,5 cm  
hoogte verstelbaar

a
a

b b

b

Soundbar achter

Ruimte voor 
subwoofer

c

Soundbar onder

Ruimte voor 
 randapparatuur

Soundbara

35
,7

 c
m

38
,4

 c
m

40
,8

 c
m

33
,2

 c
m

51
,7

 c
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spectralnext
NXM2001

Een plaatje.
Next maakt het mogelijk! Geheel nieuw 
in het programma is het elegante
Musicboard met een hoogte van slechts 
11,8 cm. Next geeft de mogelijkheid
om met minimale ruimte maximale 
mogelijkheden te creëren. Configureer 
Musicboard met het Spectral sound-
systeem XTA1, integreer de Sonos 
Playbase of een kies voor een andere 
platte soundbar met geringe afmetingen. 
Overigens zonder soundsysteem biedt 
Musicboard een normale klep met 
opbergruimte voor bijvoorbeeld een 
blu-ray speler.

next 
musicboard
—
Het Next Musicboard kan met 
het ultra platte soundsysteem 
XTA1 gemonteerd worden. 
Het slechts 6 cm hoge 
systeem heeft een extreem 
compacte body met een 
ongelofelijke bass sound.



spectralnext
NXM2001
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BGSNG GW PE

BFGRFSF CF

LO NO DP UC
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* Individueel in te korten is bij dit model NXM1201 niet mogelijk.

Individuelle breedtevermindering  
tot max. 20 cm

Flexibele dieptevermeerdering  
tot max. 60 cm 

Model selectie
—

B × H × D  (cm)

adviesprijs 

NXM1801
180 × 11,8 × 48

NXM1401
140 × 11,8 × 48

NXM1201*

120 × 11,8 × 48

NXM1601
160 × 11,8 × 48

NXM2001
200 × 11,8 × 48

Musicboards met
stoffront voor Spectral 
Sound systeem XTA1

Alleen leverbaar  
voor een Spectral 
Sound systeem.

Opstellingsmogelijkheden
—

Basiskleuren

Kabel / beugel

Stoffronten

Houtdecor

Optie selectie
—

Kleuren selectie
—

 Individuele maatvoeringSpectral Soundsysteem

XTA1 
200 Watt Soundsysteem

OPTIE* Kabel uitsparing in de topplaat (CA)

NX9001 Draaibare tv-beugel voor VESA 200 x 200 tot 400 x 400

SPMMOVIE Universele adapter VESA 100 x 100 tot 600 x 400

SPMEX1 Extension Kit VESA 600 x 600 voor SPMMOVIE

Voor de lowboards, fronten en  
topplaten mag u de kleuren bepalen.

Musicboard

1 2

3

4

verrijdbaar op aluminium voetjes op frame wandhangend
zonder meerprijs

basis op voetjes
zonder meerprijs

* Alleen zonder draaibare tv-beugel mogelijk.

Opmerking: Vloerstaande elementen mogen niet vrijstaand in de ruimte worden geplaatst om kantelgevaar te voorkomen.

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

899 € 1.329 €999 € 1.049 € 1.449 €

 

adviesprijs 59 €

 

adviesprijs 59 €adviesprijs 999 €

–

349 €

99 €

29 €

adviesprijs 79 € adviesprijs 129 € adviesprijs 449 €
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a XTA1 a

next musicboard 
Opstellingen en afmetingen
—

Musicboards op pootjes/wieltjes/frame

* Incl. belasting van de draaibare tv-beugel

Maximale belastbaarheid
—

Wandhangende Musicboards

Musicboards op frame

Tv-beugel

Max. gezamenlijke  
belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Breedte 120 – 160 cm 60 40

Breedte 180 – 200 cm 80 60

Max. gezamenlijkse 
belasting (in kg)

Max. belasting topplaat 
(in kg)

Breedte 120 – 140 cm 30 30

Breedte 160 – 200 cm 40 40

Max. gezamenlijke  
belasting* (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Breedte 120 – 160 cm 60 40

Breedte 180 – 200 cm 60 60

Max. belasting (in kg)

T61 40

NXM1201 
B × H × D  (cm) 120,0 × 11,8 × 48,0

binnenmaat a 11,5 × 6,8 × 43,0

NXM1601
160,0 × 11,8 × 48,0

31,5 × 6,8 × 43,0

NXM2001
200,0 × 11,8 × 48,0

51,5 × 6,8 × 43,0

NXM1801
180,0 × 11,8 × 48,0

41,5 × 6,8 × 43,0

NXM1401
140,0 × 11,8 × 48,0

21,5 × 6,8 × 43,0

Spectral Soundsysteem

hoogte verstelbaar
frame H = 18,5 cm

wandhangend
willekeurige hoogte

hoogte verstelbare 
pootjes H = 7,6 cm

wieltjes 
H = 5,2 cm

hoogte verstelbare  
pootjes H = 2,5 cm

14
,3

 c
m

17
,0

 c
m

19
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 c
m

11
,8

 c
m

30
,3

 c
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Sound by Spectral.
Onzichtbaar. Onmiskenbaar.
U wilt graag een overweldigend 
 bioscoopgeluid. U houdt van een 
hoogwaardig stereogeluid. Wat u niet 
wilt zijn die vervelende bijwerkingen. 
Grote luidsprekerboxen en rond-
s lingerende kabels. Als wij dit te horen  
krijgen verstoppen wij onze Virtual 
Surround Soundsystemen in het meubel.  
Achter een stoffront die maar een
ding doorlaat: kippenvel.

Soundsystemen in beeld:
  Geen zichtbare luidsprekers
  Geen rondslingerende kabels
  Geïntegreerd Bluetooth 4.0 voor 
draadloze muziekstreaming

  Geïntegreerde subwoofer en versterker
  Bediening met de eigen tv-afstands- 
bediening of via Spectral Smart Control

  Goede positionering in ruimte
  Geen warmteontwikkeling dankzij  
een digitale versterker 

  Optimaal op elkaar afgestemde 
 componenten

Virtual Surround Sound  
Bij een Virtual Surround 
Sound is bij één complete 
luidsprekermodule de linker 
luidspreker en rechter luid-
spreker evenals de subwoofer 
geïntegreerd (2.1). Door de 
speciale toonmix ontstaat er 
aan beide oren een surround 
effect zonder dat u, zoals bij 
een oorspronkelijke surround 
opstelling, vijf luidsprekers  
en een subwoofer (5.1) moet 
installeren. Door de gepaten-
teerde DTS®, Tru-Surround- 
techniek, zijn er ook geen 
reflectie wanden of andere 
oppervlakken noodzakelijk.

sound systems
—



100 — 101 spectralsound systems

DVD
DIGITAL

COAXIAL
SUB OUT

AUX
ANALOG

TV
DIGITAL
OPTICAL Service 100–240V~

50/60Hz 150W

DVD
DIGITAL

COAXIAL
SUB OUT

AUX
ANALOG

TV
DIGITAL
OPTICAL Service 100–240V~

50/60Hz 150W

XTA1
—

SCA3
—

Breed, dun, sterk.
De 2.1 Virtual Surround Systeem XTA1
is exclusief voor modellijn Next Music-
board ontwikkelt. Met slechts 6 cm hoogte 
produceert XTA1 een overweldigend
geluid dankzij de ingebouwde subwoofer. 
Naast het surround effect presteert het 
systeem ook in stereo modus overtuigend. 
Ook is draadloze muziekstreaming over 
Bluetooth 4.0 mogelijk.

Klein, maar fijn. 
De SCA3 is het kleinste sound systeem.  
Het levert een volumineus stereo geluid 
met een mooi effect, duidelijk verstaanbare 
dialogen en een voelbaar aanwezige bass. 
Het Bluetooth 4.0 maakt het mogelijk  
om muziek te streamen vanaf elk mobiel 
apparaat. 

Afmetingen (B × H × D)
89 × 6 × 32 cm

Afmetingen (B × H × D)
85 × 12,8 × 30 cm
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HDMI

OUTPUT
(ARC)

INPUT 1
(HD1)

INPUT 2
(HD2)

INPUT 3
(HD3)

SERVICE DIGITAL (S/PDIF)

OPTICAL IN 
(OPT)

COAXIAL
(COX)

ANALOG

L INPUT R
(AUX)

SUB
OUT

100–240V~
50/60Hz 150W

BRA2
— XTA1

SCA3

BRA2
De bestseller. 
De BRA2 is Spectral’s bestseller. 
Een enorm gedetailleerd en een solide 
 surround sound dat zich dankzij de 
 modernste signaal processor ook in 
 akoestiek moeilijke ruimtes tot zijn recht 
komt. Voor iedereen die met een enkele  
box homecinema in de woonkamer
wenst is de BRA2 het beste alternatief. 

Afmetingen (B × H × D)
90 × 13,6 × 31 cm

XTA1 SCA3 BRA2

cocoon

scala

brick

next

Input Optical (Digital)

Input Coaxial (Digital)

Input Cinch (Analog)

Input 3× HDMI

Output 1× HDMI ARC

Bluetooth 4.0

Infrarood

Dolby Digital

DTS

PCM 24bits / 96 khz

2.1 Virtual Surround System

Vermogen: 200 Watt

Vermogen: 300 Watt
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CP31

cockpit
—

Vierkant, praktisch, cool.
Cockpit is de elegante bijzettafel van 
Spectral en een wolf in schaapskleren. 
Achter de glazen wanden en het 
stoffront is genoeg plaats voor een 
subwoofer. Deze kunt u met Cockpit 
volledig onzichtbaar in uw woonkamer 
zetten zodat u kunt genieten van 
optimaal geluid zonder dat iemand  
het ziet. 

Model CP30 laat zelfs 
 volumineuze front- en 
 downfire subwoofers uit 
het zicht verdwijnen. 
De deur opent zich door een 
Push-to-Open mechaniek.

cockpit CP31 in detail 
—

spe
cs

01

Glasoppervlakken
–
De krasvaste en gemakkelijk 
te onderhouen glasopper-
vlakken zijn in 5 basis- en  
10 accentkleuren leverbaar.

03

Subwoofer integratie
–
Model CP31 is op  
maat gesneden voor  
de Sonos SUB.

02

Stoffronten
–
Aan weerskanten afneem-
bare stoffronten zodat u
het geluid optimaal in uw
woonkamer kunt ontvangen.
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CP30 SNG TO BRGW WN DR

BG

PE JD

CM

STBGN SAL

SV

NB

SF GRF

CF BF

cockpit CP30 in detail 
—

spe
cs

01

Stof bespannen deur
–
De stoffronten zorgen 
voor een optimaal geluid 
en is in vier kleurvarianten 
leverbaar.

02

Subwoofer opening
–
Die subwoofer uitsparing 
in de bodem is met zwart 
stof bespannen en speciaal 
voor downfire-subwoofer 
geoptimaliseerd.

04

Glasplaten
–
De in hoogte verstelbare 
glasplaat biedt plaats voor 
overige randapparatuur, 
afstandsbedieningen e.d.

03

Aluminium pootjes
–
Vier pootjes uit hoogwaar-
dig aluminium zorgen voor 
een betrouwbare plaatsing.

CP31
47,0 × 47,7 × 40,1

42,9 × 40,9 × 32,1

40,5 × 39,0 × 31,5

CP30
B × H × D  (cm) 45,0 × 47,5 × 45,0

binnenmaat 40,9 × 40,6 × 39,5

max. Subwoofer 37,5 × 40,0 × 39,0

adviesprijs

Maximale belastbaarheid
—

Model CP30 laat 
zelfs volumineuze 
front- en downfire-
subwoofer aan 
de binnenkant 
verstoppen.

Model CP31 is
geoptimaliseerd 
voor de Sonos SUB.

Max. gezamenlijke  
belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Max. belasting per  
glasplaat (in kg)

CP30 50 50 15
CP31 50 50 –

1 Model selectie
—

2 Kleuren selectie
—

Alle basis- en accentkleuren zijn in mat  
gesatineerd of glanzend glossy leverbaar.

Basiskleuren Accentkleuren Stoffronten10 % meerprijs.

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

999 € 999 €
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tray
—

Spectral Tray is er  
in vijf basis- en tien 
accentkleuren.

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 100x100 tot 
600x400 aan de tv-stand 
monteren.

04

Plateau
–
Het plateau biedt de uitkomst 
voor randapparatuur.

02

Op wieltjes
–
Dankzij de
zwenkwielen blijft
Tray mobiel.



spectraltray
PX600
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SNG TO BRGW WN DR
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NB

Model met of 
zonder plateau.

Model met of 
zonder plateau 
en geschikt voor 
soundbars.

Elektra / soundbar adapter

OPTIE Elektra voorbereiding (E) incl. 3-vak stekkerdoos  
(niet inbegrepen in CH, UK en US)

ADSN1 Soundbar adapter voor Sonos PLAYBAR

ADS2 Soundbar adapter voor Samsung Soundbar  
HW-J450 / HW-J650 / HW-J651 / HW-K450

PX601
61,0 × 103,0 × 50,0

50,0 × 39,0

61,0 × 41,9

PX700
100,0 × 103,0 × 50,0

100,0 × 41,9

PX701
100,0 × 103,0 × 50,0

90,0 × 39,0

100,0 × 41,9

B × H × D  (cm)

plateau (B × T)

bodemplaat

adviesprijs

PX600
61,0 × 103,0 × 50,0

61,0 × 41,9

PX601SX
61,0 × 103,0 × 50,0

50,0 × 39,0

61,0 × 41,9

PX700SX
100,0 × 103,0 × 50,0

100,0 × 41,9

PX701SX
100,0 × 103,0 × 50,0

90,0 × 39,0

100,0 × 41,9

B × H × D (cm)

plateau (B × D)

bodemplaat

adviesprijs

PX600SX
61,0 × 103,0 × 50,0

61,0 × 41,9

Opties
—

Kleuren selectie
—

Maximale belastbaarheid
—

Max. belastinging (in kg)

40

Tv-beugel

Max. belasting 
 bodemplaat (in kg)

Max. belasting plateau  
(in kg)

20 10

Tv-Stands

Model selectie
—

Met soundbar adapter

Standaard

Alle basis- en accentkleuren zijn in mat  
gesatineerd of glanzend glossy leverbaar.

Basiskleuren Accentkleuren

3

21

10 % meerprijs.

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

69 €

79 €

79 €

899 €

899 €

899 €

899 €

999 €

999 €

 

799 €

799 €
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floor
—

Rondom vermakelijk.
De tv draaien zoals u het wilt, de
Floor modellen maken het mogelijk. 
Dankzij de zwenkwielen is de
tv-standaard mobiel, en kan de
tv-beugel van zichzelf ook nog draaien. 
Zo kunt u met de Floor stands in elke 
hoek komen. 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. Kabelmanagement; 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
–
De 90° draaibare
tv-beugel.

01

Universele adapter
–
Met de universele
adapter kunt u nagenoeg
alle televisies met
VESA-standaard 100x100
tot 600x400 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.
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KG BG

Met glazen plateau

Zonder glazen plateau
De voet is in helder glas (KG) of zwart glas (BG) leverbaar.

Model selectie
—1 2 Kleuren selectie

—

Kleuren

Max. gezamenlijke  
belasting (in kg)

Breedte 50 cm 30

Breedte 61 – 100 cm 40

Tv-beugel

Max. gezamenlijke  
belasting* (in kg)

Max. belasting per plateau  
(in kg)

Max. belasting bodemplaat  
(in kg)

Breedte 50 cm 30 – 20

Breedte 61 – 100 cm 40 10 20

Tv-Stands

Maximale belastbaarheid
—

* Incl. belasting van de draaibare tv-beugel

Alle tv-beugels zijn 
draaibaar tot 90°.

Alle tv-beugels 
draaibaar tot 90°.
Het glazen plateau 
biedt voornamelijk 
plaats voor
randapparatuur.

QX203
50,0 × 72,0 × 41,0

200 × 200 – 400 × 400

50,0 × 23,5

QX1011
61,0 × 84,0 × 50,0

100 × 100 – 600 × 400

46,0 × 34,0

61,0 × 21,8 × 35,0

QX1000
61,0 × 114,0 × 45,0

100 × 100 – 600 × 400

61,0 × 30,0

QX1012
61,0 × 114,0 × 50,0

100 × 100 – 600 × 400

46,0 × 34,0

61,0 × 31,8 × 35,0

QX1001
61,0 × 84,0 × 45,0

100 × 100 – 600 × 400

61,0 × 30,0

QX1212
100,0 × 114,0 × 50,0

100 × 100 – 600 × 400

90,0 × 34,0

100,0 × 31,8 × 35,0

QX200
50,0 × 103,0 × 41,0

200 × 200 – 400 × 400

50,0 × 23,5

PL60
61,0 × 80,0 × 50,0

100 × 100 – 600 × 400

50,0 × 33,0

61,0 × 21,0 × 43,5

B × H × D  (cm)

VESA Adapter

bodemplaat (B × T)

adviesprijs

B × H × D  (cm)

VESA adapter

glazen plateau (B × D)

bodemplaat

adviesprijs

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

349 €

699 €

699 €

799 €

649 €

899 €

399 €

499 €



spectralspeaker stands

SP30-SVSP10-SV
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sonos solutions
—

Sonos staat op Spectral.
Twee unieke merken - gemaakt voor 
elkaar. Kenmerkend design in top-
kwaliteit mag een duidelijke conclusie 
zijn. Als het Sonos systeem harmonieus 
met onze meubels te combineren is,
dienen de speakers van Sonos ook het 
mooiste podium te krijgen. Met een op 
maat gesneden speakerstand voor elk 
model. Het meest bijzondere hieraan 
is het slim doordachte aluminium profiel 
en de glazen voet exact in de vorm 
van de Sonos speaker.

Een speciaal vervaardigd
aluminium profiel vormt
de basis als standaard
voor de Sonos speakers.
Leverbaar met een voet
in zwart of zilver glas.

Slim kabelmanagement.
Door een geïntegreerd
kabelmanagement  verdwijnen
de kabels onzichtbaar in de
aluminium buis. Bij modellen
SP10 en SP30 zijn de kabels
bijzonder gemakkelijk
bereikbaar door een
uitneembaar siliconen profiel.

De Sonos PLAY:5
kan horizontaal of
verticaal als stereo-
paar gemonteerd 
worden.

SP10-SV
Sonos PLAY:1
Sonos One

SP30-SV
Sonos PLAY:3

SP50-SV
Sonos PLAY:5
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LS600

BS70BS58BS40

universal stands 
—

Spectral speaker stands
zijn in helder of zwart
glas leverbaar.

Geen Sonos?
Maar wel een satelliet of boekenplank 
luidspreker. Bij Spectral staat
gegarandeerd de passende speaker 
stand. De kabels verdwijnen netjes
in de hoogwaardig afgewerkte
aluminium buis, om vervolgens met
volle teugen te genieten van het geluid.

De levering van onze universele
speaker stands zijn per paar. 
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SV KGBG BG

speaker stands in detail 
—

spe
cs

Variant 1: 
Sonos Solutions 

Atijd de passende oplossing.    
Voor de geliefde Sonos One, 
PLAY:1, PLAY:3 en PLAY:5 heeft 
Spectral voor elk type een 
 passende standaard. De 
voetplaat uit  veiligsheidsglas 
is in de kleuren zilver of 
zwart leverbaar.

LS600 BS40

SP30-SV
Sonos PLAY:3

BS58

SP50-SV
Sonos PLAY:5

BS70

B × H × D  (cm)

adviesprijs 

SP10 (paar)
25 × 85,6 × 25

SP50 (per stuk)
44,6 × 79,1 × 29,6

SP30 (per stuk)
33,7 × 85,6 × 22,5

LS600 (paar) *

B × H × D  (cm) 30,0 × 60,0 × 40,0

afmeting (B × D) 17,0 × 28,0

adviesprijs

BS58 (paar)
25,0 × 58,0 × 30,0

15,0 × 17,0

BS70 (paar)
25,0 × 70,0 × 30,0

15,0 × 17,0

BS40 (paar)
25,0 × 41,0 × 30,0

20,0 × 20,0

Sonos Solutions

Universele Stands

Bij modellen SP10 
en SP30 zijn kabels 
gemakkelijk te 
bereiken door 
het uitneembare 
siliconen profiel.

De levering van 
onze universele 
speaker stands 
zijn per paar.

Modellen selectie
—

Variant 2: 
Universele stands

Voor een satelliet of boekenplank 
 luidspeker. Kabeldoorvoer door  
de aluminium buis. De glazen  
bodem is in helder of zwart glas  
leverbaar. Levering is in paren.

* incl. in hoogte verstelbare spikes.

Maximale belastbaarheid
—

Max. belasting  
(in kg)

LS600 20
BS40 / BS58 / BS70 10

Voetplaat in zilver glas (SV) of zwart glas (BG) voor Sonos Solutions.
In helder glas (KG) of zwart glas (BG) bij universele Stands.Kleuren 

—

1

2
Sonos 
Solutions

Universele
Stands

De Sonos PLAY:5
kan horizontaal of 
verticaal als stereo-
paar gemonteerd 
worden.

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

SP10-SV
Sonos PLAY:1
Sonos One

249 € 199 €

 

149 €

399 € 249 € 299 €199 €



spectralhifi racks
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HE684

high-end
—

Een statement.
High-End audio apparatuur voelt zich
het meest thuis in het mooiste HiFi-Rack 
van Spectral. Dit zwaargewicht met
zijn 19 mm dikke glasplaten en 8 cm 
kolommen geeft een imposant beeld.
En dan te bedenken dat de vierkante 
aluminium kolommen helemaal met
de hand rechtlijnig geborsteld worden. 
Kabels worden weggewerkt in het 
optionele high-end kabelkanaal,
de leverbare spikes stellen daarbij het 
geheel waterpas en zorgen voor een 
echt audiofiel genot zonder resonanties.

Spectral High-End heeft
door de sterke constructie
een maximale belastbaarheid 
van maar liefst 60 kg per 
glazen niveau. De glasplaten 
zijn in helder of zwart glas 
leverbaar.
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HSL614

HE684

high-end in detail 
—

spe
cs

01

Aluminium zuilen
–
Kolommen uit
hoogwaardig geslepen
en gelakt aluminium.

02

Glasplaten
–
Het 19 mm dik veiligheids-
glas biedt een maximale 
belastbaarheid tot 60 kg 
per glasplaat. De glasplaten 
zijn in helder of zwart glas 
leverbaar.

Audiofiele details
De echte audiofiel kan zich verheugen  
op de spikes om ongewenste resonanties 
te reduceren. Kabels kunnen worden 
 werkgewerkt in een optioneel kabelkanaal.



140 — 141 spectralhifi racks

a

b

c

a

b

c

KG BG

Model selectie
—

Optie selectie
—

Kleur selectie
—

Kabelkanaal/Spikes/Wielen

HEKK4 Kabelkanaal voor HE684

HSLKK4 Kabelkanaal voor HSL614

HESP Spikes voor HE684 (4er-Set)

HSLSP Spikes voor HSL614 (4er-Set)

ZU1588 Wieltjes voor HSL614 (4er-Set)

Voor de glasplaten heeft u de keuze uit helder glas (KG) of zwart glas (BG).

Glaskleuren

Maximale belastbaarheid
—

Max. belasting per 
 glasplaat (in kg)

HE684 60

HSL614 40

Hifi-Racks

3
HE-model met 19 mm 
dikke glasplaten en 
80 x 80 mm aluminium 
kolommen.

HSL-model met 12 mm 
dikke glas platen en 
60 x 60 mm aluminium 
kolommen.

HSL614
61,0 × 77,0 × 55,0

48,0 × 16,0 × 55,0

48,0 × 21,0 × 55,0

48,0 × 28,0 × 55,0

HE684
B × H × D  (cm) 68,0 × 80,0 × 55,0

maat a 51,0 × 16,0 × 55,0

maat b 51,0 × 21,0 × 55,0

maat c 51,0 × 28,0 × 55,0

adviesprijs

HE684 HSL614

1 2

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

199 €

159 €

99 €

89 €

59 €

799 €1.599 €



spectraljust-racks

spectraljust-racks
JRM1650 SNG
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spectraljust-racks
JRL1650S SNG

just-racks 
—

Smart media furniture – Made in Germany.
De nieuwste modellijn Spectral Just-Racks 
omvat een verrassend aanbod tv-meubels 
en tv-stands in een interessante prijs- 
kwaliteitverhouding. Modellen geschikt 
voor een soundbar, modellen met een 
klep of een schuiflade. Kies voor een 
soundbar tv-stand of een klassiek glazen 
tv-meubel. In de regel uit voorraad 
leverbaar.

Just-racks in beeld:
  Hoogwaardige materialen
  Krasbestendig glasoppervlak
  Tijdloos design
  Soundbar integratie
  Juiste prijs-kwaliteitverhouding
  Uit voorraad leverbaar

Geen bouwtekening of een 
bijpak met een hoeveelheid 
schroeven en inbussleutels.

Bij de aanschaf van een JRA, 
JRL of JRM model wordt
het meubel gemonteerd
geleverd. Alleen de pootjes
en de glazen leggers monteren 
en inzetbaar is het meubel.



spectraljust-racks
JRL1650S
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just-racks in detail 
—

spe
cs

Variant 2: 
Soundbar

Het model uit modellijn JRL is er  
met een glasplaat voor soundbars  
van bekende fabrikanten. De stof
bespannen klep geeft infrarood
signaal probleemloos door.

Variant 1: 
Opbergruimte 

Het pure meubel van Just-Racks  
is bewust zo gemaakt dat het  
met alle trends meegaat.

02

Opbergruimte
—
De schuiflade met optionele 
inzet voor het bewaren van 
CD's, DVD's of BLU-RAYS.

03

Oppervlakken
—
Hoogglans 
krasbestendige fronten.

JRL1650S

JRA150

01

Glazen leggers
—
Legplanken in  
helder glas.

01

Topplaat
—
Krasvast zwart glas.

03

Pootjes
—
Alle JRL-modellen
worden met aluminium 
pootjes geleverd.

02

Sokkel
—
Alle JRA-modellen staan  
op een zwarte sokkel  
waardoor er een zwevend 
effect ontstaat.

03

Glasafwerking
—
Krasvaste glazen zijkanten.  

JRL1651S

01

Soundintegratie
—
Universele glasplaat voor verschillende 
soundsystemen en gangbare sounbars.

02

Stof bespannen klep
—
Infrarood doorlatend akoestisch stof
en biedt plaats voor de subwoofer
en randapparatuur.

02

Oppervlakken
—
Krasvaste fronten  
in trend decors.

01

Bovenblad
—
Gesatineerd veiligheids-
glas in de kleur wit.

JRM1650

03

Sound integratie
—
Voor alle gangbare 
soundbar modellen.

04

Opbergruimte
—
Subwoofer uitsparing 
in het rechter vak  
en ruimte voor
randapparatuur.
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BG

PE

BG

SNG

SNG NO

SF BF

Model selectie
—

Soundbar

Opbergen

B × H × D  (cm)

max. soundbar

adviesprijs 

B × H × D  (cm)

adviesprijs

B × H × D  (cm)

adviesprijs

JRM1650
165 × 41,1 × 48

165 × 14,2 × 9,8

B × H × D  (cm)

max. soundbar

adviesprijs 

JRL1100S
111,0 × 30,4 × 48,0

JRL1100S-SL
111,0 × 30,4 × 48,0

JRL1650S
165,2 × 30,4 × 48,0

JRA121
120,0 × 42,4 × 50,0

JRA150
150,0 × 42,4 × 50,0

Voor soundbars 
van verschillende  
fabrikanten.

Voor soundbars
van verschillende 
fabrikanten.
Met subwoofer
opening in het 
rechter vak.

JRL1101S
111 × 30,4 × 48

104 × 10,5 × 15

JRL1651S
165,2 × 30,4 × 48

158 × 10,5 × 15

CD-DVD inzet

Optie selectie
—

CDE6 CD/DVD-frame voor JRL-modellen met schuiflade

Kleuren selectie
—

JRL-Model

JRA-Model

JRM-Model

U heeft de keuze, per modellijn, uit de volgende kleuren: wit (SNG), zwart (BG), Pebble (PE) 
of Natural Oak (NO). Bij JRL Soundbar modellen is de kleur van de met stof bespannen klep: 
Wit (SNG) met stofklep zilver (SF), zwart (BG) met stofklep zwart (BF).

1 2

3

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

799,00 €

999,00 €

1.099 €

999,00 €

699,00 €

799,00 €699,00 €

599,00 €

50 €
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JRL1100S
111,0 × 30,4 × 48,0

2x  52,6 × 26,8 × 43,4

JRL1100S-SL
111,0 × 30,4 × 48,0

2x  46,8 × 24,4 × 28,1

JRL1650S
165,2 × 30,4 × 48,0

2x  52,6 × 26,8 × 43,4

1x  46,8 × 24,4 × 28,1

B × H × D  (cm)

binnenmaat a

binnenmaat b

JRA121
120,0 × 42,4 × 50,0

2x  56,1 × 17,2 × 45,8

2x  50,3 × 14,7 × 43,1

B × H × D (cm)

binnenmaat a

binnenmaat b

JRA150
150,0 × 42,4 × 50,0

2x  48,0 × 36,0 × 47,9

1x  44,7 × 36,0 × 47,9

a

a
a a

a

a a a
ab

b b
b

a

JRL1101S
111,0 × 30,4 × 48,0

52,6 × 14,5 – 19,3 × 43,4

52,6 × 26,8 × 28,2

JRL1651S
165,2 × 30,4 × 48,0

52,6 × 14,5 – 19,3 × 43,4

52,6 × 26,8 × 28,2

B × H × D  (cm)

binnenmaat a

binnenmaat b

JRM1650
165 × 41,1 × 48

52,1 × 21,8 × 43,2

53,1 × 21,8 × 43,2

 17,6 × 24,6

B × H × D  (cm)

binnenmaat a

binnenmaat b

subwoofer uitsparing 
rechter vak (B × D)

37
,8

 c
m

44
,9

 c
m

43
,6

 c
m

Pootjes 
H = 7,4 cm

Sokkel
H = 2,5 cm

JRL-Model JRA-Model JRM-Model

In hoogte verstelbare  
frame H = 2,5 cm

Variant 2: 
Soundbar

just-racks
Opstellingen en afmetingen
—

Soundbar

JRL-Model

JRM-Model

a

Soundbar 
onder

Ruimte voor 
randapparatuur

Ruimte voor 
 randapparatuur  
en subwoofer.

Soundbar achter

b

Ruimte voor
subwoofer

Variant 1: 
Opbergen

Soundbar

a b a

Elementen met schuifladen moeten aan de muur bevestigd worden. Bevestigingsbeugel wordt meegeleverd.
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spectraljust-racks
TV1203

Maximale belastbaarheid
—

* Elementen met schuifladen moeten aan de muur bevestigd worden. Bevestigingsbeugel wordt meegeleverd.

Lowboards op pootjes

Lowboards op frame

Lowboards op sokkel

Max. gezamenlijke  
belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
(in kg)

Max. belasting per 
 glasplaat (in kg)

Max. belasting per  
schuifladevak* (in kg)

JRL-Model 60 45 15 20

Max. gezamenlijke 
 belasting (in kg)

Max. belasting topplaat  
boven het middenvak (in kg)

Max. belasting topplaat  
boven vak L/R (in kg)

JRM1650 60 50 15

Max. gezamenlijke  
belasting (in kg)

Max. belasting per  
glasplaat (in kg)

Max. belasting per 
 schuifladevak (in kg)

JRA-Model 100 15 20



spectraljust-racks
TV600SP
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TV600SP

TV1053

Variant 1: 
Tv-Racks 

Het klassieke tv-rack uit glas en metaal. 
Vilt onder de voetjes en zwenkwielen 
worden beiden meegeleverd.

Variant 2: 
Tv-Stands

De floorstand is een slim en 
compacte oplossing voor het 
bevestigen van de televisie.

just-racks in detail 
—

spe
cs

02

Glasoppervlak
—
Hoogglans en krasvast  
in helder of zwart glas. 

02

Glasplaat
—
Uit krasvast helder
of zwart glas.

04

VESA adapter
—
Tv-beugel geschikt voor 
VESA 200 x 200 tot 400 x 400.

01

Aluminium buizen
—
Hoogwaardige buizen  
uit geslepen aluminium.

03

Kabeldoorvoer
—
Kabels lopen onzichtbaar 
door de buis.

03

Kabelmanagement
—
Alle tv-modellen
beschikken over
kabelmanagement.

01

Soundbar adapter
—
Model TV600SP beschikt 
over een adapter voor 
diverse soundbars.
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a

b

KG KG

SV

BG BG

BG

BG

Model selectie
—

Viltgeleiding 
en dubbele 
wieltjes zijn 
bij levering 
inbegrepen.

TV1053
105,0 × 53,2 × 40,0

89,0 × 16,0 × 40,0

89,0 × 28,0 × 40,0

TV1203
120,0 × 53,2 × 40,0

90,0 × 16,0 × 40,0

90,0 × 28,0 × 40,0

R590
59,0 × 76,0 × 47,0

45,0 × 28,0 × 40,0

45,0 × 28,0 × 40,0

TV8553
B × H × D  (cm) 85,0 × 53,2 × 40,0

maat a 69,0 × 16,0 × 40,0

maat b 69,0 × 28,0 × 40,0

adviesprijs

Tv- en Hifi-Racks

Beschikbaar  
zonder of met 
soundbar adapter.

Tv-Stands

TV600
61,0 × 96,8 × 50,0

200 × 200 – 400 × 400

61,0 × 36,0

TV600SP*

61,0 × 96,8 × 50,0

200× 200 – 400 × 400

61,0 × 36,0

JS1 (paar)
25,0 × 84,8 × 25,0

4,0

25,0

B × H × D (cm)

VESA adapter

bodemplaat

adviesprijs

B × H × D  (cm)

Diameter Ø

Diameter Ø

Prijs

* Incl. soundbar adapter voor Sonos PLAYBAR, Samsung Soundbar HW-J450 / HW-J650 / HW-J651 / HW-K450 / HW-K650

Sonos-Stand

Boxenstands voor 
Sonos PLAY:1.
Levering per set.

Tv- en Hifi-Racks
U heeft de keuze uit helder glas (KG) en zwart glas (BG).
Bij de Sonos-Stand JS1 heeft u de keuze tussen zilver glas (SV) en zwart glas (BG).

Kleur selectie
—

Glaskleur Tv-Stands

Glaskleur Sonos-Stand

Glaskleuren Tv- en Hifi-Racks

R590Tv-Model

* Incl. belasting van tv-beugel. 

Max. gezamenlijke 
belasting* (in kg)

Max. belasting glasplaat  
(in kg)

Max. belasting
tv-beugel (in kg)

40 20 40

Tv-Stands

Max. gezamenlijke 
belasting (in kg)

Max. belasting topplaat 
(in kg)

Max. belasting midden en 
onder en beneden glasplaat 

(in kg)

R590 80 40 40

Tv-model 50 40 20

Tv- en Hifi-Racks

Maximale belastbaarheid
—

1 2

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

329 €

399 €

389 € 279 €279 €

349 € 199 €



spectraljust-mount

spectraljust-mounts
JM600CSV2

Heel eenvoudig ophangen.
Wanneer is een tv-muurbeugel  
handig? Als het stabiel en flexibel is  
en zich zonder moeite laat monteren.  
Zoals Just-Mounts van Spectral.
Met onze tv-muurbeugels is het  
bevestigen van uw televisie kinderspel.  
U kunt deze eenvoudig installeren,  
het is veilig en bovendien kan de  
televisie plat tegen de muur.  
Kantelbaar, zwenkbaar, draaibaar  
of alles tegelijk.  

Just-Mounts tv-beugels
zijn er voor flatscreens van
14 inch tot 90 inch.

just-mounts
—
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just-mounts in detail 
—

spe
cs

Small

Model selectie
—

Functie

Tv diameter

Kantelbaar

Zwenkbaar

Draairichting

Max. belasting

VESA

Muurafstand

adviesprijs 

JM200T
Draai- en kantelbaar

14 – 32" (35 – 81 cm)

+15° / -5°

–

360°

15 kg

75 × 75, 100 × 100, 200 × 200

40 mm

JM200C
Draai-, kantel-, zwenkbaar

14 – 32" (35 – 81 cm)

+15° / -5°

180°

360°

12 kg

75 × 75, 100 × 100, 200 × 200

40 – 190 mm

Functie

Tv diameter

Max. belasting

VESA

Muurafstand

adviesprijs

Functie

Tv diameter

Kantelbaar

Zwenkbaar

Draairichting

Max. belasting

VESA

Muurafstand

adviesprijs

JM400F
vast

26 – 55" (66 – 139 cm)

30 kg

75 × 75 – 400 × 400

25 mm

JM400ST
Kantelbaar

26 – 55" (66 – 139 cm)

15°

–

–

20 kg

75 × 75 – 400 × 400

20 mm

JM400SF
vast

26 – 55" (66 – 139 cm)

20 kg

75 ×75 – 400 × 400

18 mm

Medium

JM400CSV2 *
Draai-, kantel-, zwenkbaar

26 – 55" (66 – 139 cm)

+8° / -5°

180°

+4° / -4°

31,8 kg

100× 100 – 400×400

55 – 500 mm

* leverbaar vanaf april 2018

1

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

39,99 € 64,99 €

34,99 €

64,99 €

44,99 €

139,99 €
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JM1100CD-WH Kabelkanaal in wit (lengte: 110 cm)

2
Kabeldoorvoer

Optie selectie
—

JM600CSV2 *
Draai-, kantel- , zwenkbaar

32 – 75" (81 – 190 cm)

+8° / -5°

160°

+4° / -4°

45,5 kg

100 × 100 – 400 × 400

48 – 490 mm

Functie

Tv diameter

Kantelbaar

Zwenkbaar

Draairichting

Max. belasting

VESA

Muurafstand

adviesprijs 

Functie

Tv diameter

Kantelbaar

Zwenkbaar

Draairichting

Max. belasting

VESA

Muurafstand

adviesprijs 

JM600SF
Vast

40 – 75" (101 – 190 cm)

–

–

–

30 kg

75 × 75 – 600 × 400

18 mm

JM600E
Draai-, kantel-, zwenkbaar

37 – 70" (94 – 177 cm)

+8° /-12°

180°

+3° / -3°

40 kg

200 × 200 – 600 × 400

45 – 680 mm

JM600ST
Kantelbaar

40 – 75" (101 – 190 cm)

15°

–

–

30 kg

75 × 75 – 600 × 400

24 mm

JM600CUS
Draai-, kantel-, zwenkbaar

32 – 60" (81 – 152 cm)

-15°

180°

+2° / -2°

25 kg

200 × 200 – 600 × 400

36 – 650 mm

JM700C
Draai-, kantel-, zwenkbaar

42 – 90" (107 – 228 cm)

+15° / -3°

180°

+3,5° / -3,5°

68 kg

200 × 100 – 700 × 500

100 – 787 mm

Large

Model selectie
—

just-mounts in detail 
—

spe
cs

* leverbaar vanaf april 2018

1

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

49,99 €

199,99 €54,99 € 169,99 €

74,99 € 229,99 € 349,99 €



spectralextras

extras in detail 
—

spe
cs

IR-Link-Systeem

Onderhoud

ZU1864 IR-Link-Systeem voor sturing van randapparatuur 
bij gesloten meubelklep.

ZU1947
Bluetooth IR-Link-Systeem voor sturing van randapparatuur  
bij gesloten meubelklep via Spectral Smart Control App  
(iOS, Android).

Spectral Spray

Milde schuimreiniger geschikt voor televisie, tablet en 
 computer schermen. Ook geschikt voor glas, metaal en gelakte 
oppervlakken. Inclusief anti-statische microvezeldoek voor een 
snelle en streeploze reiniging (Inhoud 300 ml).

Spectral Clean

anti-statische microvezeldoek voor reiniging van gevoelige 
glas- en kunstof oppervlakken zonder chemische toevoeging. 
Ideaal voor laptops, flatscreens, tablets, camera's of smartpho-
nes. Voorzien van carbon honinggraatstructuur.

Spectral Smart Control
—
Met de uit een app en een 
 Bluetooth-IR-Link Systeem  
bestaande Smart Control set is  
het mogelijk om de sturing van  
audio en videoapparatuur per  
iPhone, iPod en iPad te bedienen 
met een gesloten meubelklep.  
Uw smartphone wordt zo een  
volwaardige afstandsbediening. 

Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service

adviesprijs

adviesprijs

159,00 €

199,00 €

24,95 €

14,95 €
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Het Spectral kleurenconcept geeft  
u veel vrijheid bij het indelen van uw
persoonlijke Smart furniture meubel.
—

colours &
surfaces 
—
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SV Silver

CM Cement

NB Night Blue

STB Steel Blue

SAL Salbei

JD Jade

DR Dusky Rose

BR Berry

WN Wine

TO Tomato

BG Black

GN Granite

PE Pebble

GW Grey-White

SNG Snow

UC Urban Cherry

Nur für Next erhältlich  |  Only available for Next  |  Uniquement disponible pour Next  |  
Disponibile solo per Next  |  Alleen beschikbaar voor Next

DP Deep Oak

Nur für Next erhältlich  |  Only available for Next  |  Uniquement disponible pour Next  |  
Disponibile solo per Next  |  Alleen beschikbaar voor Next

NO Natural Oak

Nur für Next erhältlich  |  Only available for Next  |  Uniquement disponible pour Next  |  
Disponibile solo per Next  |  Alleen beschikbaar voor Next

LO Light Oak

Nur für Next erhältlich  |  Only available for Next  |  Uniquement disponible pour Next  |  
Disponibile solo per Next  |  Alleen beschikbaar voor Next

Bij modellijn Next kunt u kiezen uit vier verschillende houtdecoren.

Basis- en accentkleuren 
—

Met de vijf basiskleuren beschikt u altijd over een elegant en tijdloos meubel. 
Ook kunt u kiezen uit tien accentkleuren en maar liefst 2.000 NCS-kleuren.

Oberflächen 
—

   accentkleuren   
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BF Black

CF Carbon

GRF Grey

SF Silver

De stof bespannen luidsprekerfronten waarborgen een verandering van  
klank van het soundsysteem. De fronten zijn in vier stofkleuren leverbaar.

De glasoppervlakken van Spectral worden aan de onderzijde gelakt en zijn extreem krasvast en 
gemakkelijk te reinigen. Kies u eigen gewenste oppervlak in glossy glanzend of mat gesatineerd.

Stoffronten 
—

Glasoppervlakken 
—



colofoon 
—

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