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SOUTĚŽ
O WI-FI ROUTER WD
MY NET N900
CENTRAL

V aktuálním čísle magazínu T3
soutěžíme o jeden z nejlepších Wi-\fi
routerů na současném trhu.
Čti více...

Place your Ad here

Aktuální číslo

Předplaťte si časopis T3 za výhodnou
cenu. Oproti nákupu v trafikách
výrazně ušetříte.

Prosincové číslo v
prodeji
Téma: Udělení výročních cen

Bang & Olufsen Beolab 14
10. 6. 2013

Prostorový zvuk od dánských mágů, který nejen úžasně zní, ale také skvěle vypadá
 

 
Bang & Olufsen představil zcela novou soustavu reproduktorů pro prostorový zvuk, která
kombinuje kompaktní estetiku a vynikající akustické inovace a přináší high-end prostorový
zvukový výkon v elegantním balení – žádné černé hranaté reproduktory.
 
Systém reproduktorů BeoLab 14 dokazuje, že nemusíte dělat kompromisy mezi designem a
zvukovou kvalitou. Dává množství variant umístění aniž by narušoval stylovou čistotu interiéru.
Satelitní reproduktory jsou tvořeny drobnými kružnicemi z eloxovaného hliníku s vyměnitelnými
barevnými textilními kryty, a tak se dají snadno integrovat i do stroze zařízených interiérů. Sošný
subwoofer obsahuje samostatné zesilovače pro všechny reproduktory systému a ze štíhlého těla
vydává mohutné basy. K dispozici jsou nástěnné i stropní držáky stejně jako podlahové stojany
nebo menší stojany k umístění na nábytek.
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nejlepším produktům za rok 2013,
historie Formule 1, srovnávací test
herních notebooků, první seznámení s
úžasným Olympusem OM-D E-M1,
ukážeme, jak hacknout notebookem
auto, test nových iPhone, recenze
Battlefiield 4, to vše a mnohem víc
naleznete v novém čísle T3

Časopis je k zakoupení
na stáncích nebo v
Publero.com jako
digitální verze pro
tablety
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Srdcem BeoLabu 14 je subwoofer s 280 waty vyhrazenými pro 8palcový reproduktor směřující k
zemi. Samostatné, od zesilovačů oddělené 2,5palcové satelitní reproduktory jsou nenáročné na
prostor, přitom ale produkují úžasný zvuk. Uzavřená hliníková konstrukce s kulatým rámem,
stejným jaký B & O používá pro zvukové systémy do vozů Audi, BMW a Aston Martin, elegantně
eliminuje vibrace.
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