
Malý velikostí, ale velký výkonem, takový je BeoSound 8, 
dokovací audiosystém  pro iPad, iPhone a iPod, poslední 
novinka od Bang & Olufsen. 

Abyste mohli poslouchat svou oblíbenou muziku v prvotřídní kvalitě, stačí 
BeoSound 8 zapojit do zásuvky, připojit zdrojové zařízení do dokovací stani-
ce nebo pomocí vstupů pro AUX nebo USB, či nechat hudbu do systému pře-
téct bezdrátově přes Apple Aiport Express z počítače a parádní koncert může 
začít. Jestli budete hudební čísla řídit přibaleným ovladačem ve tvaru létají-
cího talíře nebo pomocí některého z inteligentních ovladačů Bang & Olufsen, 
záleží jen na vaší libovůli.  

Nadchne vás nejen zvuk, ale také čistý elegantní vzhled audiosystému 
s velkými barevnými puntíky reproduktorů na obou jeho koncích. Jak bývá 
u značky Bang & Olufsen tradicí, design je nepřehlédnutelný, a přitom působí 
decentně. BeoSound 8 má bílé nebo černé provedení zadního krytu, ale před-
ní „návleky“ reproduktorů si můžete barevně sladit s interiérem pokoje nebo 
s  momentální náladou. Kromě černé a bílé je na výběr také žlutá, světle ze-
lená, fialová a levandulově modrá. 

Rozměry (66 x 24 x 16) a malá hmotnost (jen 4,25 kg) dělají BeoSound 8 
velmi flexibilní co do možnosti použití. Snadno ho přenesete nejen z pokoje 
do kuchyně nebo na terasu, ale bez potíží s vámi odcestuje i někam dál. Na 
postavení mu stačí jakákoliv rovná plocha a pomocí přibaleného držáku se 
dá pověsit i na zeď. Manuálně můžete systém nastavit do tří různých hudeb-
ních poloh podle toho, zda je BeoSound 8 postavený v prostoru, v rohu nebo  
připevněný na zdi.

Pomocí placené aplikace BeoPlayer získáte přístup k 10 000 internetových 
rozhlasových stanic z celého světa, nastavíte si sleep timer nebo budík 
s unikátním zvoněním, které může být kombinované s hudbou z iTunes nebo 
s vysíláním rádia. Příjemným překvapením přitom může být, že třeba ve své 
hudbě zaslechnete i to, čeho jste si před tím nikdy nevšimli. 

BeoSoud 8 se prodává za necelých 25 000 Kč a koupíte ho v prodejnách 
Bang & Olufsen. www.kd-elektronika.cz
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