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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.

Cocoon est extensible à
volonté. Vous pouvez
configurer votre meuble
selon vos envies avec les
trois éléments disponibles –
et les combiner si vous le 
souhaitez avec les éléments 
suspendus de la série Wall
de Spectral.

cocoon 
—

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.

Tambour battant.
Avec Cocoon, les amateurs de cinéma
et les esthètes trouveront forcément
leur bonheur ! Derrière les grands 
battants de ce meuble polyvalent se 
cache un espace de rangement 
presqu’infini destiné à accueillir votre 
équipement cinéma complet. Pratique : 
pour effectuer le câblage, les plateaux en 
verre magnétiques sont tout simplement 
retirés. Vous pouvez bien évidemment 
également diffuser le la musique, des 
photos et des vidéos en toute facilité
via le réseau sans fil ou Bluetooth. 

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

   Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de planification
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spectralcocoon
CO2+CO3

cocoon 
—

Dankzij de optionele            
roomdivider achterkant  
ziet Cocoon er ook aan de 
achterkant stijlvol uit.

Cocoon, c’est la polyvalence
au sens littéral du terme.
Grâce aux éléments arrière 
personnalisables, les meubles 
bas peuvent également
faire office de meubles de
séparation.

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  

L’essentiel en quelques mots.
  Meuble de divertissement polyvalent 
  Conception modulaire 
  Rebord caractéristique 
  Étriers en acier inoxydable polis
  Surfaces en verre anti-rayures 
dans plus de 2 000 couleurs

  Systèmes de sonorisation dissimulés
  Smart Charge
  Éclairage LED Smart Light
  Support TV pivotant  

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

   Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de planification
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cocoon 
sound- en opbergruimtevarianten 
sonorisation et espaces de rangement

  Alle soundsystemen  
op pagina 276

  Tous les systèmes de 
sonorisation à la page 276

Verborgen geluidssystemen.
Met Cocoon bevrijdt u uw woonkamer 
van rondslingerende apparaten zoals een 
luidspreker. Achter de met stof bespannen 
klep van het techniekelement komt het 
soundsysteem volledig tot zijn recht.
De variabele indeling biedt plaatst voor 
verschillende soundbars, subwoofer en 
centerspeaker. Door de optimale opening 
in de bodem kan een subwoofer met
downfire functie zijn geluid goed kwijt.

De l’air !
Avec Cocoon, libérez votre séjour des 
composants techniques qui traînent, 
notamment des enceintes. Les systèmes
de sonorisation peuvent exprimer 
pleinement leur potentiel derrière les 
caches en tissu opaques des éléments 
techniques. La répartition intérieure 
variable permet le positionnement de 
différents projecteurs de son, de caissons 
de basses et d’enceintes centrales.
Grâce à l’ouverture ménagée dans le
fond du meuble, vous pouvez commander 
les caissons de basses à fonction Downfire 
disposés à l’intérieur du meuble. 

Met Cocoon heeft u de
mogelijkheid om te kiezen
voor de Wall en heeft
u zelf de keus met welk 
soundsysteem u uw
meubel uitrust.

Avec Cocoon, vous pouvez 
décider d’équiper ou
non le meuble bas d’un
système de sonorisation,
ou décider du type de 
système de sonorisation.

Voor Spectral Soundsystemen SCA3 of BRA2
Pour les systèmes de sonorisation Spectral SCA3 ou BRA2

Voor soundbars van Sonos, Samsung, Bose, Sony etc.
Pour barres de son Sonos, Samsung, Bose, Sony, etc.

Voor opbergruimte
Pour un espace de rangement
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cocoon 
smart charge 
—

Dag oplaadkabel.  
Waar is de oplaadkabel? Waar is de 
stekker doos? Dankzij de nieuwe Smart 
Charge technologie hoeft u de smartphone 
alleen maar op de juiste plaats van
het tv meubel neer te leggen om te worden 
 opgeladen. En opladen is niet het enige. 
De Smart Dock zorgt er meteen voor
dat muziek, video’s en foto’s vanaf het
apparaat rechtstreeks op het soundsysteem 
of de TV kan worden afgespeeld. Smart 
Charge maakt voor deze connectie  gebruik 
van Bluetooth of WiFi.

Dites adieu aux câbles !   
Avec Smart Charge, vos nerfs ne seront
plus mis à rude épreuve : vous pourrez 
recharger votre smartphone en toute 
facilité en le posant tout simplement sur le 
meuble. Vous avez également la possibilité 
de diffuser directement de la musique,
des photos ou vidéos sur votre téléviseur
ou le système de sonorisation via le 
réseau sans fil ou Bluetooth. Grâce à nos 
accessoires taillés sur mesure, la charge 
sans fil est possible avec presque tous les 
smartphones courants.

Smart Charge werkt met 
inductie. De laadmodule 
wordt onzichtbaar onder het 
oppervlak geplaatst. Als de 
smartphone nu op de juiste 
plaats wordt neergelegd wordt 
deze automatisch opgeladen. 
Dankzij diverse accessoires
is bijna elke populaire smart-
phone draadloos op te laden.  

Smart Charge fonctionne 
par induction ; le module 
de charge est entièrement 
dissimulé sous la surface du 
meuble. Si un smartphone est 
posé sur le meuble à l’endroit 
correspondant, il se recharge 
automatiquement.
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cocoon 
kabelmanagement 
gestion des câbles

Uw geordende magneet.
Net als alle andere Spectral modellijnen 
beschikt ook Cocoon over een geraffineerd 
kabelmanagement. Dankzij afneembare, 
magnetisch bevestigde glasplaten kunt 
u al uw apparaten, bijvoorbeeld thuis-
bioscoopapparatuur, een spelcomputer 
of een vintage-stereo, snel, eenvoudig en 
onzichtbaar aansluiten. De wirwar van 
laadsnoeren van smartphones behoren 
tot het  verleden dankzij Smart Charge 
 technologie.

Des solutions magnétiques.
Comme tous les autres meubles Spectral, 
Cocoon dispose également d’un système 
intelligent de gestion des câbles. Grâce
aux plateaux magnétiques amovibles en 
verre, tous vos appareils (équipement 
home-cinéma, console de jeu, chaîne 
stéréo vintage, par exemple) peuvent
être reliés rapidement et aisément, et ce, 
sans que cela ne se voit. La cerise sur le 
gâteau : la technologie Smart Charge. 
Grâce à elle, les câbles de charge pour 
smartphone qui traînent appartiennent 
désormais au passé !

  Meer over Smart Charge  
op pagina 152

  En savoir plus sur Smart 
Charge à la page 152
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Brengt u in de stemming: Smart Light.
Spectral Smart Light zorgt voor een zachte, 
sfeervolle achtergrondverlichting. Onzicht-
baar ingebouwde LED-verlichting geeft een 
warm licht op uw muur en verlicht hiermee 
de contouren van uw lowboard. De LED-
strips worden zowel aan de bovenkant als 
de zijkanten van uw lowboard geplaatst. 
Met een comfortabele touch-bediening 
kunt u het licht aan en uit zetten.

Mettez de l’ambiance : Smart Light.
Avec Spectral Smart Light, bénéficiez d’un 
rétroéclairage d’ambiance doux et convivial. 
Des barres à LED invisibles projettent une
lumière chaude sur le mur et accentuent 
ainsi la dimension du meuble. Clou du
spectacle : la commande tactile confortable 
via la surface du caisson.
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cocoon 
design 
—

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  sledevoet en
de geïntegreerde spiegel. Tip: De matte 
glasoppervlakken contrasteren mooi met 
de gepolijste sledevoet van het meubel.  

Pour le plaisir des yeux.
Un meuble peut-il être beau et pratique
à la fois ? Quelle question ! Cocoon 
présente à la fois des fonctionnalités 
remarquables et un design hors pair.
Ses points forts : le rebord caractéristique, 
les pieds réglables en hauteur en acier 
inoxydable poli ainsi que les surfaces 
intérieures réfléchissantes. Petite astuce : 
les surfaces en verre satiné disponibles
en option forment un contraste saisissant 
avec les étriers en acier inoxydable poli
extra-brillant.

  Alle maten- en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

  Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de planification
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Support TV
—
Quasiment tous les téléviseurs 
disponibles dans le commerce 
peuvent être fixés au support TV 
universel pivotant. Les câbles sont 
dissimulés dans la colonne. Afin que 
vous puissiez regarder des films 
depuis n’importe quel angle de vue, 
le support peut être orienté dans 
toutes les directions. 

Pieds à patin
—
Le design linéaire et intemporel
de Cocoon est essentiellement 
imprégné des pieds à patin en
acier inoxydable poli. Les pieds
intégrés réglables en hauteur en 
acier inoxydable poli garantissent 
une stabilité accrue, même sur
sol irrégulier.

Tiroir intérieur
—
Les éléments de tiroir disponibles en 
option permettent une exploitation 
optimale de l’espace de rangement. 
Qui plus est, en toute élégance 
grâce à leur façade réfléchissante.

Systèmes de sonorisation Spectral 
—
Les systèmes de sonorisation 
Spectral sont conçus par le fabricant 
de haut-parleurs leader en Alle-
magne, Canton, et disposent d’un 
amplificateur intégré, d’un récepteur 
numérique surround ainsi que
d’une interface Bluetooth 4.0.
Les systèmes éprouvés SCA3 et 
BRA2 sont disponibles pour
Cocoon – parfaitement intégrés 
dans le socle du meuble et
entièrement dissimulés derrière
un cache en tissu.

Spectral Smart Control 
—
Un kit Smart Control composé d’une 
application et d’un système de
liaison infrarouge Bluetooth permet 
la commande des appareils audio
et vidéo par l’intermédiaire de
votre iPhone, iPod ou iPad, et ce, 
même meubles fermés. Votre
appareil mobile fait ainsi office de 
télécommande universelle pour
tous les systèmes de divertissement
électroniques présents dans votre 
séjour. Les touches librement
assignables permettent une
commande des plus simples et
des plus intuitives. 

spe
cs

cocoon 
options 
—

03

Draaibare 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 uw tv  gewoon mee om
u optimaal te laten genieten van 
een film.

04

Sledevoet
—
Het rechte, 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 een kaarsrechte plaatsing van  
het meubel.

05

Geïntegreerde schuiflade
—
De optionele verkrijgbare schuiflade 
zorgt voor het optimaal benutten 
van uw opbergruimte. En danzij het 
met een spiegel uitgevoerde front 
ziet het er ook nog eens mooi uit. 

02

Spectral Smart Control 
—
Het middels een app en een 
 Bluetooth aan te sturen IR-Link- 
Systeem maakt het mogelijk om 
audio en videoapparatuur te 
 bedienen met een iPhone, iPod  
en iPad als het meubel gesloten is.  
Uw mobiele telefoon wordt
hiermee een volwaardige
afstandsbediening voor alle
randapparatuur. Elke knop kunt u
zelf instellen zodat er voor u de
ideale afstandsbediening ontstaat.

01

Spectral Soundsysteem 
—
De Spectral sound systemen
worden door de Duitse fabrikant 
Canton geproduceerd. Deze
worden met geïntegreerde
subwoofer, digitale surround
receiver en met blutooth 4.0
uitgerust. Bij Cocoon zijn de
systemen BRA2 en SCA3 te
integreren. Optimaal in het
meubel geïntegreerd en
onzichtbaar door het met stof
bespannen front.
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cocoon 
modulaire opbouw 
conception modulaire

Alle goede dingen zijn in drievoud.
Cocoon is net zo persoonlijk als u. 
Met globaal drie meubel- en technische
elementen kunt u uw lowboard helemaal 
naar wens samenstellen. De elementen
zijn te verkrijgen met klep of schuiflade,
glasfront of stofklep. Dankzij de optionele 
roomdivider achterkant ziet Cocoon er ook 
aan de achterkant stijlvol uit. Ideaal als u
de Cocoon als scheiding tussen woon- en 
eetgedeelte van uw kamer wilt plaatsen.

Jamais deux sans trois.
Cocoon est tout aussi unique que vous. 
Avec au total trois éléments de meuble 
et techniques, vous pouvez configurer 
votre meuble bas à votre convenance. 
Les éléments sont disponibles au choix 
avec battant ou tiroir, façade en verre ou 
rabat en tissu. Grâce aux parois arrière 
de meuble de séparation optionnelles, 
Cocoon respire l’élégance, même de dos. 
Idéale pour un positionnement en tant 
que meuble de séparation entre la salle à 
manger et le séjour.

  Alle maten en opstellings-
mogelijkheden vindt u in  
de Planning Tool

  Vous trouverez toutes les 
dimensions et possibilités 
de montage dans le logiciel 
de planification
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cocoon 
modular design 
conception modulaire

Cocoon is makkelijk uit te bereiden.  
De meubel en soundelementen kunnen 
naar vrijheid gecombineerd worden.  
Geen muur is te klein voor Cocoon –  
en geen muur is te groot.

Cocoon est comme l’horizon : infini.  
Les éléments de meuble et techniques 
peuvent être combinés en toute liberté.
En d’autres termes : aucun mur n’est
trop petit pour Cocoon. Ni trop grand.
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cocoon 
wandoplossingen 
solution murale

Kastje, kastje aan de muur.
Soms is zelfs het grootste lowboard te 
klein. Voor de fotoalbums, het schaakspel 
en de Schotse Single Malt moet ook een 
plek gevonden worden. Breid Cocoon
eenvoudig uit met hangkasten uit de Next 
en Wall serie. Deze passen perfect bij het 
pure en duidelijke design van Cocoon.

Des solutions murales à foison.
Parfois, même le meuble bas offrant 
l’espace de rangement le plus généreux 
semble trop petit. Les albums photos,
le jeu d’échec et le whisky écossais 
doivent aussi se trouver à portée de main. 
Complétez tout simplement Cocoon
avec les éléments suspendus des séries 
Next et Wall. Leurs lignes épurées 
s’adaptent parfaitement au design 
structuré de Cocoon.

Spectral Wall heeft
verschillende, vrij te 
combineren, varianten.
De fronten van de
hangkasten zijn
voorzien van een
soft-close systeem.

Cocoon de Spectral est
disponible dans différentes 
versions modulables en
toute liberté. Les façades
des éléments suspendus 
s’ouvrent en exerçant une 
légère pression.

  Meer Spectral Wall 
op pagina 210

  En savoir plus sur Wall  
à la page 210
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COP 1000
—

COP 1001
—

COP 1002
—

COP 1003
—

327 cm 260 cm

262 cm 197 cm
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1.1 Opstellingen
—

Opties en toebehoren in een oogopslag
—

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm) Prijs* (€)

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

CO2

met Kleppen 65,8 38,5 54,0 62,5 31,5 51,0

met Stoffronten 65,8 38,5 54,0 62,5 31,5 51,0

met Schuifladen 65,8 38,5 54,0 56,8 29,4 38,1

CO3

met kleppen 130,0 38,5 54,0 2x 62,5 31,5 51,0

met Stoffronten 130,0 38,5 54,0 2x 62,5 31,5 51,0

met Schuifladen 130,0 38,5 54,0 2x 56,8 29,4 38,1

CO5

met Stoffronten 130,0 38,5 54,0 126,8 29,1 51,0

met Kleppen met Schuifladen

Draaibare tv-beugel

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Kabeldoorvoer in de bodem

Subwoofer uitsparing

Roomdivider plaat

Stoffronten

Smart Light

gepolijst rvs met geïntegreerde,
in hoogte verstelbare pootjes 
H = 6,5 cm

1.2 Lowboards met opbergruimte
—

Opties en toebehoren 
zijn afzondelijk in te 
plannen op pagina 080

Alle Lowboards worden inclusief glazen zijkant geleverd. 
Wilt u meer elementen verbinden dan moet u de positie
van de glazen zijkant aangeven (L voor links, R voor rechts,
LR voor links en rechts). Aub schets verstrekken.

1. Lowboards selectie
—

CO2 CO3

CO5

1.499,00

1.499,00

1.598,00

2.399,00

2.399,00

2.548,00

2.399,00

*Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service
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Soundbar CO5 CO5 met ADX02

Ruimte voor 
randapparatuur

Ruimte voor 
randapparatuur

Ruimte voor 
subwoofer

Met glasplaat:
onder de soundbar

Met ADX02:
onder de Soundbar achter de Soundbar

a

met stoffronten

Draaibare tv-beugel

Kabeldoorvoer in de topplaat

Smart Charge

Kabeldoorvoer in de bodem

Subwoofer uitsparing

Roomdivider plaat

Smart Light

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm) Prijs* (€)

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

CO5 130,0 38,5 54,0 a 126,8 29,1 51,0

b 126,8 17,8 51,0

c – – –

d 121,0 15,9 32,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm) Prijs* (€)

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

CO5 met ADX02 130,0 38,5 54,0 a 126,8 29,1 51,0

b 126,8 17,8 51,0

c 126,8 29,1 33,3

d 121,0  21,0 11,0

Functie Prijs* (€)

ADX02 Universele Soundbar frame

Toebehoren

max. Soundbar

b b
c

Die variabele binnenindeling biedt plaats voor verschillende
soundbars, subwoofer en centerspeaker.

1.3 Lowboard voor soundbar integratie
—

Opties en Toebehoren in een oogopslag
—
Opties en toebehoren 
zijn afzondelijk in te 
plannen op pagina 080

a = binnenmaat kleppen
b = max. ruimte onder de soundbar
c = ruimte achter de soundbar
d = max. ruimte soundbar

d

2.399,00

2.478,00

79,00

*Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service
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SCA3 / BRA2

Voor Cocoon zijn de bewezen Spectral Soundsystemen SCA3 
en BRA2 leverbaar – optimaal in het meubel geïntegreerd en 
achter een stoff ront verborgen.

CO5 met COZ20

met stoffront

Draaibare tv-beugel

Kabel opening in de topplaat

Smart Charge

Kabeldoorvoer in de bodem

Roomdivider plaat

Smart Light

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm) Prijs* (€)

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

CO5 130,0 38,5 54,0 126,8 29,1 51,0

Buitenmaat (in cm) Binnenmaat (in cm) Prijs* (€)

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

CO5 met COZ20 130,0 38,5 54,0 a 16,4 14,3 25,0

b 126,8 8,6 42,0

Functie Prijs* (€)

COZ20 Inbouwruimte voor Spectral Soundsystemen

Noodzakelijk 

BRA2 Spectral Soundsysteem SCA3 Spectral Soundsysteem

a

a

b

1.4 Lowboard voor Soundsystemen
—

Opties en toebehoren in een oogopslag
—
Opties en toebehoren 
zijn afzondelijk in te 
plannen op pagina 080

2.399,00

2.698,00

299,00

Prijs*: 1.599 € Prijs*: 899 €

*Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service *Aanbevolen advies verkoopprijs in Nederland incl. 21% btw | excl. Spectral montage service
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2. Opties en toebehoren 
—

2.1  Smart Charge / Smart Control / TV
—

Functie Prijs* (€)

Optie Kabel opening in de topplaat (CA)

Optie * Draaibare tv-beugel TX, 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

ADLB7 Adapter voor draaibare tv-beugel TX
voor LOEWE bild 7.55, 7.65 en 7.77

2.2 Kabeldoorvoer / Beugel
—

* Smart Charge (WLC) bij CO2 niet mogelijk met draaibare tv-beugel of kabeldoorvoer in de topplaat.

* Draaibare tv-beugel niet mogelijk bij elementen met schuifladen.

2.3 Soundintegratie
—

Functie Prijs* (€)

ZU1933* Smart Charge Kit

ZU1930 Smart Charge Case Apple iPhone 5/5S/5SE

ZU2010 Smart Charge Case Apple iPhone 6/6S/7

ZU2011 Smart Charge Case Apple iPhone 6 Plus/6S Plus/7 Plus

ZU1947 Spectral Smart Control
Bluetooth IR-Link-Systeem voor bediening van
audio- en videoapparatuur met gesloten kleppen via 
Spectral Smart Control App (iOS, Android)

ZU1864 IR-Link-Systeem voor bediening van
audio- en  videoapparatuur met gesloten kleppen.

ZU1988 Apple TV 4 (32 GB)

Functie Prijs* (€)
Optie Stoffronten voor CO2 en CO3  

(keuze uit in Black, Carbon, Grey of Silver)
Optie Subwoofer uitsparing, incl. zwart stoffront, positie: bij CO2 in 

het midden, bij CO3 en CO5 keuze uit links of rechts

2.4 Toebehoren
—

Functie Prijs* (€)
Optie Kabeldoorvoer in de bodem (KB),  

Positie: bij CO2 midden, bij CO3 en CO5 rechts

Optie* Schuifladen ipv kleppen (SL) voor CO2

Optie* Schuifladen ipv kleppen (SL) voor CO3

COZ1* Interne schuifladen met spiegelfront voor CO2 (onder, 
max. 1 Schuifladen) en CO3 (onder, max. 2 schuifladen)

COZ4* Interne schuifladen met spiegelfront voor CO2-SL (boven, 
max. 1 schuifladen) en CO3-SL (boven, max. 2 schuifladen)

CDE6 CD/DVD-frame voor interne schuifladen element COZ1, 
1 frame per schuifladevak mogelijk, 168 SlimLine CDs, 84 CDs 
of 32 DVDs/Blu-rays per frame.

CDE8 CD/DVD-Frame voor element met schuifladen, 1 frame
per schuifladevak mogelijk, 200 SlimLine CDs, 100 CDs of 
32 DVDs/Blu-rays per frame

COR2** Roomdivider plaat (RT) voor CO2

COR3** Roomdivider plaat (RT) voor CO3 en CO5

COZ11 Vilt voor CO2

COZ12 Vilt CO3 en CO5 (Set, 2 Stk.)

ZU1873 Binnenverlichting, LED-licht met bewegingsmelder

ZU1874 USB oplader voor binnenverlichting

* Element met schuifladen of interne schuifladen moet aan de muur bevestigd worden. 
(Bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd).

** Element met roomdivider plaat heeft een kabelopening in de bodem nodig (KB). 
Bij elementen met roomdivider plaat en schuifladen of intene schuifladen is een 

combinatie met minstens een CO3 (KL) of CO5 noodzakelijik.

–

449,00

99,00

29,00

79,00

229,00

49,00

49,00

49,00

199,00

159,00

199,00

–

99,00

–

99,00

149,00

249,00

199,00

89,00

99,00

249,00

399,00

69,00

129,00

59,00

19,00
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2.5 Smart Light
—

Functie Prijs* (€)
Optie Smart Light

IndirectE LED-verlichting aan de achterkant van het meubel. 
De LED-lijst is boven en zijlinks aangebracht.
Bediening door een onzichtbare touch-schakelaar voor 
rechts op het meubel. Aansluitset noodzakelijk.

LED-AN1 Aansluitset met Trafo en Touch-schakelaar
Voor 5 m LED-Lijst heeft u twee aansluit-sets nodig.

3. Maximale belastbaarheid 
—

3.1 Lowboards 
—

3.3 Draaibare tv-beugel
—

3.2 Schuifladen 
—

Max. belasting  
(in kg)

tv-beugel 50

Max. gezamenlijke belasting
(in kg)*

Max. belasting topplaat  
(in kg)

50 50

Max. belasting per  
schuifladevak (in kg)

Max. belasting per  
schuifladevak bij RD* (in kg)

SL 20 5

3.4 Glaslegger
—

Max. belasting 
per glaslegger (in kg)

Glaslegger 15

Afstandplaat  
D = 2,0 cm Rekenvoorbeeld: CO5

Het artikelnummer en de prijs is afhankelijk van 
de maten van de gekozen meubels: 

Art.Nr.: LED-CO130x38
Prijs*:  38,5 cm + 130,0 cm + 38,5 cm  

= 207,0 cm = 

B = 130,0 cm B = 65,8 cm

B = 130,0 cm

Rekenvoorbeeld: CO5 + CO2
Het artikelnummer en de prijs is afhankelijk van 
de maten van de gekozen meubels: 

Art.Nr.: LED-CO130x38 en LED-CO65x38
Prijs*:  38,5 cm + 130,0 cm + 65,8 cm + 38,5 cm  

= 272,8 cm = 

2. Opties en toebehoren 
—

* Excl. belasting van de draaibare tv-beugel.

38
,5

 c
m

38
,5

 c
m

38
,5

 c
m

38
,5

 c
m

* RD = Roomdivider

1,50 / cm

79,00

310,50 €

409,20 €
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DVD
DIGITAL

COAXIAL
SUB OUT

AUX
ANALOG

TV
DIGITAL
OPTICAL Service 100–240V~

50/60Hz 150W

4. Spectral Soundsystemen
—

SCA3 BRA2

Input Optical (Digital)

Input Coaxial (Digital)

Input Cinch (Analog)

Input 3× HDMI

Output 1× HDMI ARC

Bluetooth 4.0

IR fucntie

Dolby Digital

DTS

PCM 24bits / 96 khz

2.1 Virtual Surround systeem

Inclusief IR bediening

Vermogen: 200 Watt

Vermogen: 300 Watt

4.1 SCA3 – Klein maar fijn
—

De SCA3 is het kleinste sound systeem. 
Het levert een volumineus stereo geluid 
voor een mooi eff ect, 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)
85 × 12,8 × 30 cm

SCA3

BRA2

Onze Soundsystemen zijn alleen met een Spectral
Lowboard leverbaar. Bij Cocoon zijn de volgende
Spectral Sound systemen leverbaar:

Prijs*: 899,00 €

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

4.2 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 werkelijk met een enkele box, home-
cinema in de woonkamer wenst, is de 
BRA2 het beste alternatief. 

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

4. Spectral Soundsystemen
—

Prijs*: 1.599,00 €

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



088 089spectralcocoon spectralcocoon

5.1 Basiskleuren
—

5.2 Accentkleuren
—

5. Kleuren & oppervlakken 
—

5.4 Stoffronten 
—

5.3 NCS-kleuren
—

Alle basis-, accent- en NCS-kleuren in mat gesatineerd
of glanzend glossy glas leverbaar. Accent- en NCS-kleuren
hebben 10% meerprijs op de basisprijs per kleur.

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

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

GRF Grey CF Carbon BF BlackSF Silver
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316 cm

6.1 COP 1000
—

6.2 COP 1001
—

6. Combinaties – aanbevelingen
—

6.3 COP 1002
—

6.4 COP 1003
—

45 cm

263 cm

45 cm

327 cm

45 cm

197 cm

45 cm

261 cm

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral Soundsysteem BRA2 + COZ20 inbouwkit

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral Soundsysteem BRA2 + COZ20 inbouwkit

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral Soundsysteem BRA2 + COZ20 inbouwkit

Meubel incl. draaibare tv-beugel 
Spectral Soundsysteem BRA2 + COZ20 inbouwkit

 6.746,00 € 
1.898,00 €

 5.846,00 € 
1.898,00 €

 5.247,00 € 
1.898,00 €

 4.347,00 € 
1.898,00 €
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6.5 COP 01
—

6.6 COP 06
—

327 cm

18
0 

cm

6. Combinaties – aanbevelingen
—

227 cm

17
7 c

m

Meubel incl. draaibare tv-beugel
Wall hangelementen 
Spectral Soundsysteem BRA2 + COZ20 inbouwkit

Meubel incl. draaibare tv-beugel
Next en Wall hangelement 
Spectral Soundsysteem BRA2 + COZ20 inbouwkit

 6.994,00 € 
1.448,00 €
1.898,00 €

4.446,00 €
2.286,00 €
1.898,00 €

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




