
Zmáčkněte tlačítko dálkového ovladače a nasaďte si aktivní 3D 
brýle, představení začíná. Jako každý správný účinkující i nová Full 
HD televize od Bang & Olufsen, která může být jak centrem vašeho 
domácího kina, tak centrem inteligentní integrace domácnosti, na 
začátku představení vystoupá na jeviště a pěkně se ukloní. Zdá se 
vám, že přeháníme? Ale kdepak, vůbec ne!

BeoVision 4- 85 je první televizí od Bang & Olufsen, která je vybavena technologií 3D 
s aktivními 3D brýlemi. Plazmová obrazovka s úhlopříčkou 85 palců (216 cm) využívá 
systém Automatic Colour Management. Ten zabraňuje jejímu stárnutí, a tak si obří kra-
savice dlouhá léta zachovává výjimečnou kvalitu obrazu, která zůstane zubem času ne-
dotčená. Antireflexní úprava a automatická kontrola obrazu (Automatic Picture Control), 
další z chytrých technologií společnosti Bang & Olufsen, zabrání tomu, aby vás rušily 
světelné odlesky nebo nepřirozený jas. Můžete se spolehnout, že se stále budete dívat na 
přirozené barvy, ostré detaily a plynulý pohyb lidí, zvířat i věcí na obrazovce.

„Co si to tam šeptají ti dva spiklenci vzadu?“ Tak na tuhle otázku s klidem zapomeňte. 
Středový reproduktor BeoLab 10 v doprovodu reproduktorů BeoLab 5 se postará o to, 
abyste nic nepřeslechli, i když zrovna nebudete sedět na tom nejlepším místě před obra-
zovkou. V případě televizí Bang & Olufsen jsou totiž všechna místa nejlepší. Můžete tedy 
zůstat ve svém oblíbeném křesle a nemusíte se nikam stěhovat, abyste lépe viděli a sly-
šeli. Zvuk se totiž přesune za vámi. Technologie akustických čoček šíří zvuk rovnoměrně 
po celé místnosti, proto je všude stejně kvalitní. 

A jak je to s obrazem a oním „stoupáním na jeviště“? Takhle velká televize potřebuje také 
pěkně bytelný a šikovný stojan, a také ho má. Obrazovka na něm sedí v klidu u podlahy, 
aby zbytečně nerušila, a středový reproduktor je za ní schovaný. Po stisknutí tlačítka se 
obrazovka vysune nahoru a nakloní do polohy, která je pro dívání se na televizi nejpří-
hodnější. Reproduktor se objeví pod ní a mezitím se roztáhne i elektronická opona. Po 
vypnutí se všechno opakuje v opačném pořadí a obrazovka zase zaparkuje zpátky na své 
místo při zemi. 

Televize si skvěle rozumí s dálkovým ovladačem Beo6. S ním ale můžete ovládat i další 
systémy domácí automatizace v celém domě, včetně závěsů, světel, bezpečnostního za-
řízení atd. BeoVision 4-85 je zkrátka inteligentní audiovizuální zařízení, které vám splní 
všechna přání, co vám vidí na očích. 

BeoVision 4-85 koupíte v prodejnách Bang & Olufsen. www.kd-elektronika.cz
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