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spectralbrick
BR1502

Skříňky z kolekcí Wall a Next
lze skvěle kombinovat se
systémem Brick.

Units from the Wall and Next
collections can be combined
with Brick to great effect.

brick
—

Méně nábytku. Vyšší status.
Nechcete toho moc, ale chcete to
nejlepší? Pak je Brick přesně pro vás. Je to
první televizní nábytek na světě, který má
zvukový systém v podstavci. Je to zábava
domácího kina v té nejlepší a
nejminimalističtější podobě. Žádné
reproduktory ani kabely v dohledu - ani
pod nohama. A vaše audio a video
zařízení elegantně zmizí - v dostatečném
úložném prostoru za matným saténovým
nebo lesklým sklem. Učešte svůj obývací
pokoj. S řadou Brick.

Less furniture. More statement.
You don’t want much, but you do want
the best? Then Brick is just your thing.
It’s the world’s first TV unit to have the
sound system in the plinth. It is home
cinema entertainment at its best, and at
its most minimalistic. No speakers or
cables in sight – or under your feet.
And your audio and video equipment
will do an elegant disappearing act –
in the ample storage space behind
matte satin or glossy glass. Declutter
your living room. With Brick.

Všechny rozměry a
způsoby montáže jsou
uvedeny v plánovacím
nástroji.

All dimensions and
mounting methods
are given in
the planning tool
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spectralbrick
BR1502

brick
—

Každou šestavu Brick lze
nakonfigurovat podle vlastních
preferencí. Na výběr jsou tři
šířky, různé výšky a mnoho
možných kombinací zásuvek a
výklopů..

Each Brick can be configured
to your personal preferences.
There is a choice of three
widths, a variety of heights,
and many possible drawer
and flap combinations.

To podstatné.
Všestranný nábytek pro vybavení pro
domácí zábavu
Atraktivní odsazený podstavec
Skleněné povrchy odolné proti
poškrábání ve více než 2 000 barvách
Ozvučovací systém skrytý v podstavci
Funkce Smart Charge
Smart Light LED osvětlení
Otočný držák televizoru

The essentials.
Versatile furniture for home
entertainment equipment
Attractive set-back plinth
Scratch-resistant glass surfaces
in more than 2,000 colours
Sound system concealed in the plinth
Smart Charge feature
Smart Light LEDs
Pivoting TV mount

Všechny rozměry a
způsoby montáže jsou
uvedeny v plánovacím
nástroji.

All dimensions and
mounting methods
are given in
the planning tool
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brick
varianty zvuku
sound system versions

Všechny zvukové
systémy od strany 276

All soundsystems
from page 276

Bombastická zvuková základna.
Mnoho typů nábytku má podstavec. Ale
pouze Spectral Brick má integrovaný
plně aktivní 2.1 virtuální prostorový
systém domácího kina té nejvyšší kvality.
Průkopnické podstavce Brick jsou ideální
pro zvukové systémy Spectral SCA3 a
BRA2 i pro soundbary mnoha předních
značek. Reproduktory jsou plně skryty za
černými látkovými čely. Brick je k
dispozici také se standardním
podstavcem - ovšem bez integrace zvuku.

A sound foundation.
Many items of furniture have a plinth.
But only Spectral Brick has an integrated
fully active 2.1 virtual surround home
cinema system of the very highest
quality. Brick’s pioneering plinths are
ideal for Spectral SCA3 and BRA2 sound
systems, as well as for soundbars from
many leading brands. The speakers are
fully concealed behind black fabric fronts.
Brick is also available with a standard
plinth – but without sound integration.

S univerzálním zvukovým podstavcem pro soundbary od Bluesound, Sonos, Bose aj.
With universal plinth for soundbars from Sonos, Samsung, Bose, etc.

Se zvukovým podstavcem pro zvukové systémy Spectral SCA3 nebo BRA2
With plinth for Spectral SCA3 or BRA2 sound systems

Se standardním podstavcem bez zvuku
With standard plinth without sound system
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brick
kabelmanagement
cable management

Na salát z kabelů nemáte chuť.
Plochá TV: Hotovo. Výbava pro domácí
kino: Hotovo. Zvukový systém: Hotovo.
Viditelné kabely: V žádném případě -
protože všechny kabely jsou úhledně
uklizené uvnitř nábytku Brick. Dokonce i
kabely pro připojení televizoru jsou
ukryty uvnitř držáku a vedou přímo do
nábytku.

Cut the cable clutter.
Flat-screen TV? Check. Home cinema?
Check. Sound system? Check. Visible
cables? Nope. Because all that clutter has
been tidied up and put away – inside
your Brick. Even the cables connecting
your TV to the outside world are out
of sight in the column of your TV mount.

Inovativní technologie Smart
Charge znamená, že se vám
nikde nebudou povalovat kabely
od smartphonu.

Innovative Smart Charge
technology means you
won’t have smartphone
cables lying around.

Více o
Smart Charge
Na straně 197

Learn more about
Smart Charge
on page 197
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BR2001

Smart Light. Skvělá atmosféra.
Spectral Smart Light poskytuje měkké,
atmosférické osvětlení pozadí. Neviditelně
instalované LED pásky vrhají na stěnu teplé
světlo, a tím také zdůrazňují prostorový efekt
nábytku. Zvláštností je pohodlné dotykové
ovládání prostřednictvím povrchu skříňky.

Bright Brick: Smart Light.
Spectral Smart Lights create gentle,
atmospheric background illumination.
The dimmable LED strips are installed out
of sight. They project a warm light onto
your wall, emphasising the contours of
your furniture. Simply place your hand
on top of the lowboard to activate.
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03

Držák TV
—
Otočný univerzální držák na
televizor je vhodný prakticky pro
všechny přední modely televizorů.
Kabely jsou vedeny skrz sloupek a
zůstávají mimo dohled. Držák lze
otáčet v libovolném směru, takže
si můžete vychutnat všechny akce
z libovolného úhlu.

04

Smart Charge
—
Stačí položit smartphone na modul
Smart Charge a baterie se sama
dobije - indukcí. Modul se instaluje
mimo dohled pod povrch nábytku.
Stačí umístit smartphone na
odpovídající místo a automaticky se
začne nabíjet. Audio a video obsah
lze nahrávat prostřednictvím WiFi
nebo Bluetooth.

05

Bezúchytkový design
—
Skleněná přední část se rozšiřuje
směrem nahoru a vytváří téměř
neviditelný úchyt pro výklopy a
zásuvky. Pěkný vzhled dotváří
skleněná bočnice ve stejné barvě.

TV mount
—
The pivoting universal TV mount is
suitable for practically all leading
TV models. The cables are routed
through the column and remain out
of sight. The mount can be rotated
in any direction, ensuring you can
enjoy all the action from any angle.

Smart Charge
—
Just place your smartphone on
top of the Smart Charge module,
and the battery will re-energise
all on its own – by induction.
The module is installed out of
sight beneath the surface of your
furniture. Just place your smart-
phone in the corresponding
position and it will charge
automatically. Audio and video
content can be uploaded via
WiFi or Bluetooth.

Handle-free design
—
The glass front extends upwards to
create an almost invisible grip for
flaps and drawers. A glass side panel
in matching colour completes the
pretty picture.

02

Spectral Smart Control
—
Funkce Smart Control zahrnuje
aplikaci pro chytré telefony a
infračervené propojení Bluetooth.
Umožňuje ovládat audio a video
zařízení pomocí iPhonu, iPodu nebo
iPadu - bez otevírání výklopů, dveří
nebo čelních panelů. Promění vaše
mobilní zařízení v plnohodnotný
univerzální dálkový ovladač,
například pro DVD přehrávač, satelitní
přijímač, televizor, zesilovač a tuner.
Tlačítka aplikace lze individuálně
naprogramovat a vytvořit tak
intuitivní, jednoduché a velmi osobní
ovládání.

01

Zvukové systémy Spectral
—
Zvukové systémy Spectral dodává
společnost Canton, přední německý
výrobce reproduktorů. Jsou
vybaveny integrovaným
subwooferem, digitálním
přijímačem prostorového zvuku a
rozhraním Bluetooth 4.0. Brick je k
dispozici s osvědčenými systémy
SCA3 a BRA2 - ty jsou plně
integrované do podstavce a skryté
za černou látkovou přední stranou.

Spectral sound systems
—
Spectral sound systems are supplied
by Canton, Germany’s leading
speaker manufacturer. They come
with an integrated subwoofer,
digital surround receiver and
Bluetooth 4.0 interface. Brick is
available with the tried-and-trusted
SCA3 and BRA2 systems – which
are fully integrated into the plinth,
and concealed behind a black
fabric front.

Smart Control
—
The Smart Control feature comprises
a smartphone app and a Bluetooth
IR link. It allows you to manage your
audio and video equipment with
your iPhone, iPod or iPad – without
opening any flaps, doors or panels.
It turns your mobile device into
a fully-fledged universal remote
control, for instance for your DVD
player, satellite receiver, TV, amplifier
and tuner. The app buttons can be
programmed individually to create
a control that is intuitive, simple,
and very personal.

specs

brick
možnosti
—
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brick
design
—

Skleněný solitér.
Čisté linie, sklo na všech stranách, žádná
viditelná madla: Brick je minimalistický
zázrak. Odolné skleněné plochy jsou
lakované ze spodní strany, takže jsou
mimořádně odolné proti poškrábání a
barva působí úžasně hluboce. Můžete si
vybrat z více než 2 000 odstínů matném
saténovém nebo lesklém provedení.
Výsledkem je velmi jemný vzhled a
hluboký dojem.

Glass and class.
Clean lines, glass on all sides, no handles
in sight: Brick is a minimalistic marvel.
The hard-wearing glass surfaces are
painted on the underside – making them
extremely scratch-resistant, and giving
the colour a wonderful sense of depth.
In fact, you can choose from more than
2,000 shades, and between a matte satin
or glossy finish. The result is a very calm,
uncluttered look-and-feel.

Všechny barvy jsou
uvedeny ve vzorníku

All colours are
given in the
Colours & Surfaces
book
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120 / 150 / 200cm

120 / 150cm

200cm

brick
rozměry
dimensions

Tři velikosti, tři designy.
Sestavte si svůj osobní Brick: vyberte si
ze tří šířek, různých výšek a různých
kombinací zásuvek a výklopů. Podstavec
je rovněž k dispozici v různých verzích. A
ať už si vyberete jakoukoli konfiguraci,
výsledek bude úchvatný.

Three sizes. Three designs.
Build your personal Brick: choose from
three widths, various heights, and
multiple drawer and flap combinations.
The plinth is also available in various
versions. And no matter what your
configuration of choice, the result will
be ravishing.

Skříňky Brick lze
kombinovat s nástěnnými
elementy z řad Wall a Next.

Brick can be combined
with wall units from the
Wall and Next collections.

Všechny rozměry a
způsoby montáže jsou
uvedeny v plánovacím
nástroji.

All dimensions and
mounting methods
are given in
the planning tool



Výklopy nebo zásuvky.
Brick se může pochlubit vysoce kvalitními
výklopy, které se otevírají hladce a jemně, a
zásuvkami s funkcí tichého zavírání. K dispozici
jsou také vložky do zásuvek pro CD a DVD/Blu-
ray disky.

Flaps or drawers.
Brick boasts high-quality dampers for
flaps that open smoothly and gently,
plus drawers with a soft-close feature.
Drawer inserts for CDs and DVD/Blu-ray
discs are available.
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brick
nástěnná řešení
wall solution

Dejte to sem.
V době streamování a elektronických knih
roste touha po návratu k fyzickému čtení:
Hemingwaye v tištěné podobě. Bowie na
vinylu. Kam je ale dát? Odpovědí je Wall,
nová kolekce Spectral. A řada Next se
svými volně kombinovatelnými
nástěnnými jednotkami. S barvami, vzory
a materiály, které dokonale ladí s řadou
Brick.

Let’s get physical.
In an age of streaming and e-books,
there is a growing desire for a return to
a more physical experience: Hemingway
in print. Bowie on vinyl. So where to you
put them? The answer is Wall, the new
Spectral collection. And Next, with its
freely combinable wall units. With
colours, designs and materials that go
together with Brick in perfect harmony.

Kolekce Wall se vyrábí ve více
než 2 000 barvách. Jednotky
lze libovolně kombinovat a
konfigurovat.

The Wall collection comes
in more than 2,000 colours.
The units can be combined
and configured however
you want.

Mehr zu Wall
ab Seite 210

Learn more about
Wall from page 210



spectralbrick
BR1501+WL300+NX2013


