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 BeoSound 8 
Malý velikostí, ale velký výkonem, to je BeoSound 8, dokovací 

audiosystém pro iPad, iPhone a iPod. Stačí BeoSound 8 zapojit do zá-
suvky, připojit zdrojové zařízení do  dokovací stanice nebo pomocí 
vstupů pro AUX nebo USB, či nechat hudbu do systému přetéct bez-
drátově přes Apple Aiport Express z počítače a parádní koncert v pr-
votřídní kvalitě může začít. Jestli budete hudební čísla řídit přibale-
ným ovladačem ve  tvaru létajícího talíře nebo pomocí některého 
z inteligentních ovladačů Bang & Olufsen, záleží jen na vás.

Cena: od 970 euro

 BeoVision 7-55 Blu-ray 
LCD obrazovka modelu BeoVision 7-55 je vybavena novým 

přímým podsvícením LEDdiodami s  funkcí lokálního ztlumení pro 
zvýraznění kontrastu. Jeden z nejtenčích televizorů s plochou obra-
zovkou na světě má integrovaný přehrávač Blu-ray a obsahuje nejmo-
dernější prvky, které zajišťují plynulost obrazu a sofistikovaný digi-
tální prostorový zvuk. Zákazníci si mohou vybírat z  barevných 
provedení přírodní hliník, černá, modrá nebo tmavě šedá a červená.

Cena: 11 932 euro

Prodává Bang & Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1 nebo OC 
Sykora Home, Českomoravská 183/27, Praha 9. 
Web: www.kd-elektronika.cz

Cena v Kč se vypočítává podle denního kurzu ČSOB devizi 
prodej v den fakturace.

Marie Lukacova
Přeškrtnutí
odstranit od
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 BeoLab 11 
BeoLab 11 dokáže reprodukovat ty nejnižší zvukové frekvence 

s neuvěřitelnou přesností a čistotou. Když ho přidáte do zvukové se-
stavy, docílíte bohatšího a plnějšího zvuku, který obohatí vaši oblíbe-
nou hudbu nebo film o novou dimenzi. Černý povrch dvou ovladačů 
postavených proti sobě je částečně schován pod hliníkovou ulitou, 
a tak připomíná tulipán. Díky krásnému kompaktnímu designu si bu-
dete chtít BeoLab 11 vystavit, a ne ho schovávat, tak jak se to s běž-
ným subwooferem dělá. Na rozdíl od většiny subwooferů je připraven 
na  různé možnosti umístění. Můžete ho připevnit na  zeď, nebo ho 
posadit na podlahu. 

Cena: 1500 euro

 BeoVision 10 
Neuvěřitelně tenká televize BeoVision 10 má diodami podsví-

cenou LCD obrazovku o úhlopříčce  32, 40 nebo 46 palců. Pod ele-
gantním designem BeoVision 10 je ukryta nejmodernější obrazová 
technologie a impozantní aktivní dvoupásmové reproduktory se stře-
dovou basovou jednotkou. Obrazovka i reproduktory jsou zarámová-
ny do vysoce leštěného hliníku. Televize byla navržena speciálně k po-
věšení na zeď, a tak s ní v podstatě splyne. Pomocí skrytého závěsu 
na levé, nebo pravé straně (podle vašeho výběru) ji však můžete na-
klonit pod úhlem 45 °, abyste na  ni dobře viděli z  každého koutu 
místnosti.

Cena: od 4675 euro (podle velikosti úhlopříčky)

 BeoVision 4-85 
Plazmová televize BeoVision 4 s úhlopříčkou 85 palců je nej-

novějším přírůstkem do rodiny domácích kin Bang & Olufsen. Má pa-
rametry Full HD, a  proto vidíte ostré detaily, syté přirozené barvy 
a hladký pohyb předmětů na obrazovce, a zároveň je první televizí B 
& O, která využívá technologii 3D s aktivními 3D brýlemi. Systém Au-
tomatic Colour Management zabraňuje stárnutí obrazovky a po celá 
léta zaručuje výjimečnou kvalitu obrazu, která zůstává neměnná. Be-
oVision 4-85 se dodává s  unikátním stojanem, který obrazovku 
po stisknutí tlačítka vysune nahoru. Když televizi zapnete, obrazovka 
plynule vyjede do  optimální polohy a  pod ní se objeví integrovaný 
středový reproduktor BeoLab 10. Obrazovka se zároveň natočí a na-
kloní tak, jak vám to vyhovuje. Když televizi vypnete, mohutná obra-
zovka zase pozvolna sjede k podlaze. 

Cena: 50 630 euro


