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  Audiosystém BeoPlay A8  
BeoPlay A8 z nové produktové řady B&O Play, určené mladé „digitální“ 
generaci, navazuje na  úspěšný audiosystém s  dokovací stanicí  
BeoSoud 8, ale rozšiřuje jeho funkčnost o Apple AirPlay, a tak k němu 
můžete svůj iPhone, iPod nebo iPad připojit bezdrátově a  užívat si 
oblíbenou hudbu v bezkonkurenční kvalitě.  Pomocí kabelu k BeoPlay A8 
připojíte i smartphony jiných značek.  

Cena: 29 250 Kč

 Rám pro iPad BeoPlay A3 
BeoPlay A3 udělá z  vašeho iPadu malou televizi se skvělým zvukem. 
Tento šikovný rám o rozměrech 36 x 21 x 7 cm, do kterého iPad zasadíte, 
je kombinovaný s dokovací stanicí. Můžete ho postavit nebo položit, jak 
je libo. Stojan s kmitočtovým rozsahem 60 Hz až 15 kHz je vybavený 
dvoupalcovým basovým měničem a  třemi půlpalcovými výškovými 
reproduktory.  

Cena: 14 000 Kč

  Hig h-tech  
 Televize BeoPlay V1  
BeoPlay V1 je první televizí z řady B&O Play a také první, 
kterou můžete nejen postavit na stojan, zavěsit na zeď, ale 
také pověsit na strop. Má vestavěný modul DVB-HD T2/C/
S2 pro příjem terrestriálního, kabelového a  satelitního 
vysílání ve vysokém rozlišení, můžete k ní připojit externí 
zařízení jiných výrobců a snadno konfigurovat set-top boxy, 
herní konzole, Blu-ray přehrávače, NAS servery a  pevné 
disky nebo Apple TV2, kterou lze umístit uvnitř televize 
a ovládat jedním dálkovým ovladačem Beo4. Integrovaný 
prostorový zvuk pro domácí kino je zahrnut ve standardu. 
Pro připojení externích reproduktorů nebo subwooferu 
jsou na zadní straně televize tři zásuvky Power Link. Full HD 
LED-LCD obrazovku můžete mít s  úhlopříčkou 32 nebo  
40 palců.

Cena od: 68 700 Kč

  Audiosystém Beolit 12  
Přenosný audiosystém Beolit 12 disponuje technologií Apple AirPlay. 
Díky tomu můžete bezdrátově přehrávat hudbu z  iPod, iPhone, iPad, 
Mac nebo PC. Beolit 12 je vybavený zabudovaným napájecím zdrojem 
a  akumulátorem. Když napájecí kabel nepoužíváte, je bezpečně 
schovaný uvnitř systému. Při zapojení do sítě a připojení iPhone nebo 
jiného zařízení kabelem můžete využít Beolitu 12 jako nabíječky. Baterie 
při přehrávání hudby v normální zvukové hladině vydrží až 8 hodin.

Cena: 17 500 Kč

  Reproduktor BeoLab 12    
Nástěnný reproduktor BeoLab 12 je tak plochý, až to překvapí. Je téměř 
neviditelný, zvlášť v bílém provedení, takže dokonale splývá se stěnou 
a  dává prostor vyniknout jiným uměleckým dílům, která doma máte. 
BeoLab 12 je vybaven technologií akustické čočky a zesilovači ICEpower, 
a  tak podává prvotřídní zvukový výkon, pro Bang & Olufsen typický. 
Superplochý BeoLab 12 je ideálním prostorovým reproduktorem, který 
vhodně doplní ploché televize B&O i jiných značek.  

Cena: 105 000 Kč/pár

  Televize BeoVision 12   
S  BeoVision 12 si dívání na  televizi opravdu užijete. Je vybavena 
nejmodernějšími technologiemi pro prvotřídní obraz a vynikající zvuk. 
Nechybí ani technologie pro 3D. Tato 65palcová televize s plazmovou 
obrazovkou je sama o sobě mimořádně tenká, ale díky promyšlenému 
designu budí dojem ještě větší štíhlosti, a tak máte pocit, že se doslova 
„vpila“ do  zdi. Integrovaný středový reproduktor je umístěný pod 
obrazovkou. Jeho mřížka z  eloxovaného hliníku má 5000 elipsovitých 
otvorů a je prohnuta do tvaru vlny. 

Cena: 257 250 Kč


