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inzerce

Stejně jako všichni nekoukáme na stejné filmy nebo pořady, ne-
musí každému z nás vyhovovat stejná televize. Přesto tu pravou 
mohou všichni najít u stejné značky Bang & Olufsen. 

Televize BeoVision 12 s 65palcovu plazmovou obrazovkou je 
opravdu luxusním kouskem vybaveným nejmodernějšími tech-
nologiemi, mezi nimiž nechybí ani 3D. O kvalitní podívanou se 
mimo jiné stará technologie Automatic Picture Control, která 
přizpůsobuje obraz momentálním světelným podmínkám v 
místnosti. Ty ovlivňuje nejen denní doba a počasí za oknem, ale 
také třeba osvětlení nebo barva stěn. BeoVision 12 vás uchvátí 
nejen tím, co vidíte na obrazovce, ale nezapomenutelný dojem 
zanechá i svým promyšleným designem. Je tak štíhlá, až máte 
pocit, že se vsákla do zdi. Integrovaný středový reproduktor, 
který je umístěný pod obrazovkou, má mřížku z eloxovaného 
hliníku prohnutou do tvaru vlny s 5000 elipsovitými otvory. Ať 
vypnutá nebo zapnutá, s touto televizí se stále budete mít na co 
dívat. 

Není televize 
jako televize 

BeoPlay V1, první televize z nové řady B&O Play určené mla-
dé generaci, která je jedna ruka s digitálními technologiemi. Je 
také první televizí, po níž můžete chtít, aby vám levitovala nad 
hlavou. Vážně! Dá se totiž nejen pověsit na zeď nebo postavit na 
stojan, ale také pomocí upevňovacích lanek připevnit na strop. 
A jak je na tom s technologickou výbavou? Velmi dobře: BeoPlay 
V1má vestavěný modul DVB-HD T2/C/S2 pro příjem terrestri-
álního, 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. In-
tegrovaný prostorový zvuk pro domácí kino je zahrnut ve stan-
dardu. 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 pal-
ců.

BeoPlay A3 sice není televizí v pravém slova smyslu, ale umí 
ji z vašeho iPadu udělat, a navíc ho vybaví 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 rozsa-
hem 60 Hz až 15 kHz je vybavený dvoupalcovým basovým 
měničem a třemi půlpalcovými výškovými reproduktory.  
Dánskou elektroniku Bang & Olufsen dobře znají příznivci 
kvalitního zvuku a obrazu i fandové moderních technologií. 
Tato značka vás uspokojí, ať si v oblasti audia či videa vymys-
líte cokoliv. Ale v pražské prodejně Bang & Olufsen, kterou 
provozuje společnost KD Elektronika, můžete najít i sortiment 
dalších světových značek, které vám zpříjemní bydlení a do-
mácí zábavu. Patří mezi ně například Lutron a jeho systémy 
na ovládání osvětlení (a zatemnění) nebo americká značka 
Kaleidescape, jejíž servery a DVD/CD přehrávače s obrov-
skou pamětí a velmi sofistikovaným softwarem potěší filmové 
a hudební milovníky. V prodejně Bang & Olufsen můžete vý-
robky uvedených značek nejen koupit, ale poskytnou vám zde 
také odborné konzultace a kvalitní servis, zkrátka komplexní 
služby.
Chcete-li mít tedy inteligentně řízenou domácnost, přijďte si 
pro dobrou radu a chytré výrobky na správnou adresu: Bang 
& Olufsen, Jáchymova 4, Praha 1.
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