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Nový BMW řady 6 představuje 
špičkový systém prostorového 
ozvučení Bang & Olufsen 

BMW a Bang & Olufsen představují nový BMW řady 6 se špičkovým
systémem prostorového ozvučení na míru Bang & Olufsen. 

Struer únor 2015 

Aktualizovaný  model  BMW  řady  6  přichází  s jemnými  úpravami
exteriéru  a  doladěním  motoru.  Přesto  jsou  změny  nejvíce  patrné
právě v kabině: řidiči objeví kvalitnější materiály, nové možnosti kůže
a vylepšený populárně-vzdělávací displej. Tento nejúspěšnější model
pocházející z dlouhého partnerství BMW a Bang & Olufsen, nový BMW
řady 6, je vybaven špičkovým systémem prostorového ozvučení Bang
& Olufsen.

Desítky let inovací v jedinečném ozvučení

Špičkový systém prostorového ozvučení Bang & Olufsen je výsledkem
stovek  hodin  odborného  vylaďování  týmem  zvukařů,  designérů  a



mistrů  zvuku  z Bang  &  Olufsen.  Díky  16  plně  aktivním,  pečlivě
umístěným  a  vyladěným  reproduktorům  nabízí  tento  systém
v každičkém  centimetru  přepychové  kabiny  řady  6  konzistentní  a
dokonale vyvážený zvuk.
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Tento úchvatný výkon se rodí z velkorysých 1200 W, přičemž 500 W
je směřováno výhradně do dvou subwooferů instalovaných v podlaze.
Každý reproduktor má samostatný zesilovač těžící z rozložení DSP a
prostorovým zvukem 5.1.  Dánská  ikona  zde  rovněž  zapojila  svou
patentovanou technologii ALT (Acoustic Lens Technology, technologie
akustických  čoček)  s rozptylem  180°  a  VNC  (Vehicle  Noise
Compensation,  prostředek  ke  kompenzaci  hluku),  což  je  systém,
který přes palubní mikrofon upravuje zvuk pro kompenzaci vnějšího a
vnitřního hluku.

Všechny  tyto  technologie  se  podílejí  na  vytvoření  zvukového
prostředí,  které  je  jedinečné  pro  tento  model  a  přináší  bohatý  a
dokonalý zvukový zážitek. Čistá a vyvážená reprodukce zvuku. Hudba
tak, jak ji umělec zamýšlel.

  

Navrženo pro oko i ucho

Vzhled systému je rovněž působivý. Bang & Olufsen se podařilo vytvořit
styl vzhledu, který je fascinující a výrazný, a přesto zcela ladí s kabinou.

Vytvarované hliníkové mřížky reproduktorů s precizně vyvrtanými otvory a
laserem  vyrytým  logem  Bang  &  Olufsen  jsou  úchvatné.  Aby  toho  ale
nebylo málo, Bang & Olufsen dále do mřížek reproduktorů zakomponoval
svůj návrh Floating Frame, prvek, který zprvu vypadá zdánlivě nemožně,
jako by se mřížky reproduktorů vznášely nezávisle na svých rámech. Iluze
je  dále  zdůrazněna  integrovaným LED osvětlením,  které  je  umístěno v
prostoru mezi mřížkou a rámem.

„Naše  hrdost,  inovace  a  neochvějná  pozornost  věnovaná  detailu  nám
pomohly vytvořit systémy řady 6 vysoce oceňovaných majiteli po celém
světě. Jsme rádi, že jsme opět mohli vylepšit tuto moderní automobilovou
klasiku,  říká  Jens  Peter  Zinck,  viceprezident  a  ředitel  Bang  &  Olufsen
Automotive.



Technické údaje

Reproduktory
16 plně aktivních reproduktorů
7 výškových reproduktorů
7 středotónových reproduktorů
2 subwoofery
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Zesilovač
plně aktivní 16kanálové zesilování
maximální výkon 1 200 W, 500 W pro subwoofery

Zvukové vlastnosti
prostorový zvuk 5.1 s rozložením DSP do 16 aktivních reproduktorů

Zvukové režimy
Režim Studio reprodukuje zvuk autenticky tak, jak to zamýšlel interpret. 
Rozšířený  režim  zvětšuje  zvukovou  scénu  tak,  aby  poskytl  cestujícím
dojem mnohem většího prostoru.

Design
Jedinečné hliníkové mřížky reproduktorů (skvělá řemeslná práce, přesně
vyvrtané, s logem Bang & Olufsen vyrytým laserem).

Zvukový design šitý na míru od akustického týmu v Bang & Olufsen

Distributorem značky Bang & Olufsen a B&O PLAY pro ČR je 
společnost  KD ELEKTRONIKA s.r.o.    www.kd-elektronika.cz.

PR kontakt:
Ing. Dana Makrlíková 

E-mail: dana.makrlikova@kd-elektronika.cz

Telefon: 603215050

Společnost Bang & Olufsen  založili  v  roce 1925 v dánském městě Struer
Peter Bang a Svend Olufsen, dva mladí novátorští inženýři, kteří se nadchli pro
velmi kvalitní reprodukci zvuku. Od té doby se tato značka stala ikonou výkonu
a vynikajícího designu díky své dlouholeté tradici mistrovské řemeslné práce a
silnému  odhodlání  podílet  se  na  výzkumu  a  vývoji  vyspělé  technologie.  V



neochvějném vedoucím postavení v oblasti technologií pro domácnosti rozšířila
společnost Bang & Olufsen v posledních letech svou komplexní působnost z
integrovaných zvukových a obrazových řešení  pro  domácnosti  i  do odvětví,
jako jsou pohostinství a automobilový průmysl. Díky současnému sortimentu
produktů si můžete vychutnat ucelený mediální zážitek jak doma, tak i v autě či
na cestách. Více informací o společnosti Bang & Olufsen naleznete na:
www.bang-olufsen.com

Bang &  Olufsen  Automotive nabízí  svým  partnerům zvukový  systém do  aut  s
nebývalou kvalitou zvuku a požitkem z poslechu pro řidiče i pasažéry. Vedle tradiční
řemeslné dovednosti při výrobě a konečné hliníkové úpravy obsahují tyto systémy
radikální syntézu emocionální přitažlivosti a technologického výkonu, což je již dlouho
typickým znakem produktů Bang & Olufsen. Bang & Olufsen Automotive vypustila na
trh svůj první zvukový systém pro auta v roce 2005, a bude jej i nadále inovovat a
zdokonalovat spolu se svými partnery v automobilovém průmyslu. Více informací o
Bang & Olufsen naleznete na 
www.bang-olufsen.com/en/car-audio

Obrázky jsou k dispozici zdarma z mediálního centra Bang & Olufsen. Pokud jste
zde poprvé, postupujte prosím podle pokynů a zaregistrujte se jako nový uživatel.
http://mediacenter.bang-olufsen.dk


