
REZIDENCE 6/20142

Nabídne vám televize, reproduk-
tory a přehrávače, ale také kom-
plexní řešení rozvodu zvuku

a obrazu z jednoho zdroje po celém bytě
nebo domě. Se značkou Bang & Olufsen
jsou spojena nejen jména jejích zaklada-
telů, Petera Banga a Svenda Olufsena, ale
také jména význačných designérů, jako
je Jacob Jensen nebo David Lewis, kteří
jednotlivé produkty navrhovali podle  přís -
ných estetických kritérií. Nebylo jim lhos-
tejné, jak působí v interiéru. Není tedy di-
vu, že se mnohé výrobky Bang & Olufsen
staly ikonami moderního designu a ně-
které z nich najdete dokonce i jako vý-
stavní exponáty v newyorském Muzeu
moderního umění.

JEDINEČNÝ OBRAZ A PODMANIVÝ ZVUK
Bang & Olufsen, dánská značka luxusní audiovizuální elektroniky, 
je charakteristická nadčasovým designem, dokonalým řemeslným
zpracováním a moderními technologiemi. 

■ INOVATIVNÍ TELEVIZÍ BeoVision Avant boří představy o tom, jaké místo má zaujímat televize
v domácnosti. Nechybí nepřekonatelný obraz v rozlišení Ultra High Definition (4K) ani autenticita zvuku.

Nová funkce Chromatic Room Adaptation pomocí dvou čidel analyzuje okolní světelné podmínky
a přizpůsobuje podle nich obraz tak, aby kompenzoval barevné tóny místnosti. Špičkový antireflexní

povrch na obou stranách obrazovky eliminuje 98 % odlesků. Výkonný zvukový panel se vysune, když je
televize zapnutá. Televizi BeoVision Avant designoval Torsten Valeur ze studia David Lewis Designers.

Cena BeoVision Avant s úhlopříčkou 55” včetně ovladače BeoRemote One je 6 995 EUR,
BeoVision Avant s úhlopříčkou 85” 19 994 EUR.

■ FLEXIBILNÍ TELEVIZE BeoPlay V1 je dostupná s úhlopříčkou 40”. Byla navržena ve čtyřech
provedeních umístění – na stropě, na zdi, na podlaze a stole. Pro každé řešení B&O vytvořilo

unikátní stojan. BeoPlay V1 nabídne unikátní zvukový systém s kompletním 5.1kanálovým hudebním
modulem. Nové televizory od B&O navrhl Anders Hermansen a mají kořeny v klasickém
skandinávském stylu. Co se týče obrazovky, jde o LCD panel s LED podsvícením, který

automaticky přizpůsobuje jas okolním podmínkám. TV je postavená na vlastní videoplatformě B&O.
Tato televize stojí bez stojanů a držáků 3 570 EUR.

■ AKTIVNÍ REPRODUKTOR BeoLab 18
kombinuje vynikající zvukový výkon s mistrným

řemeslným zpracováním v unikátním sloupovém
designu. Je plně bezdrátový s novým standardem
WiSA. Patentovaná digitální zvuková jednotka řídí

dva výkonné zesilovače třídy D a tři ovladače,
zahrnující technologii akustické čočky, a poskytuje
brilantní zvuk z relativně malého prostoru. Sošná
silueta a flexibilní možnosti umístění předurčují

BeoLab 18 k pozici hlavního reproduktoru
v audiosestavě nebo předního reproduktoru

k plochým televizím. Skříň je tvořena z leštěného
hliníku, lamely krytu reproduktoru jsou na výběr

v dřevěné nebo v bílé a černé kompozitní variantě.
Reproduktory BeoLab 18 designoval Torsten

Valeur ze studia David Lewis Designers. 
Cena od 4 912 EUR/pár.

■ AKTIVNÍ SUBWOOFER BeoLab 19
na základě nové bezdrátově WiSA
platformy reprodukuje bohaté,
kultivované basy. Dva zády k sobě
posazené 8palcové reproduktory jsou
doplněny samostatnými zesilovači třídy D
a řízeny zcela novou patentovanou
digitální zvukovou jednotkou. Svou
zvláštní, ale jednoduchou formou je
BeoLab 19 vhodným doplňkem
k prostorovému nastavení zvuku stejně
jako k doplnění stávajících konfigurací
reproduktorů o hluboké, pevné basy.
Nezvyklý tvar subwooferu přitahuje
vizuální pozornost proměnami stínu
a světla, podpořenými zvláštní geometrií
a různými světelnými podmínkami během
dne. Autorem návrhu je Jakob Wagner.
Cena 2 764 EUR.

■ BeoVision 11 s platformou Bang & Olufsen Smart TV
umožňuje snadné přepínání mezi televizními kanály,
internetem a dalším interaktivním obsahem. Můžete ji postavit
nebo zavěsit na motorizovaný stojan a ovladačem ji natáčet
od zdi až do úhlu 90°. K dispozici je i podstavec na principu
malířského stojanu. Na výběr máte ze šesti barev tkaniny
předního krytu reproduktoru, stříbrného nebo černého
předního rámu a černé nebo bílé zadní skříně. Chytrá
technologie 360° Automatic Picture Control monitoruje
světelné podmínky nejen před obrazovkou, ale také za ní
a po stranách, a podle nich upravuje jas a kontrast obrazu
pro dokonalý divácký zážitek. BeoVision 11 koupíte
s úhlopříčkou 40”, 46” a 55”. Design BeoVision 11 vznikl
ve studiu David Lewis Designers. Cena od 7 480 EUR.

■ MINIMALISTICKÉ SPOJENÍ
FUNKCE A FORMY představuje

reproduktor BeoLab 12 z návrhářského
studia David Lewis Designers.

Nenápadné ploché reproduktory,
vybavené technologií akustické čočky

a zesilovači ICEpower, se hodí
k doplnění plochých televizí do

každého interiéru. Jsou vyrobeny
z leštěného eloxovaného hliníku, a tak

na své ploše odrážejí barvu okolí
a dokonale splynou s interiérem. Cena

od 2 287 EUR/pár. 
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■ BEZDRÁTOVÝ HIGH-END REPRODUKTOR BeoLab 17 nabídne kromě kvalitního zvuku také velkou
variabilitu umístění: můžete ho postavit do police nebo na zem na podlahový stojan a jeho trojúhelníkový
tvar vám dokonce dovolí, abyste ho zavěsili na zeď až na hranu mezi zdí a stropem. Stejně tak vám dá
na výběr, zda ho postavíte na kratší nebo delší stranu. Reproduktory jsou k dostání s modrým, černým

nebo bílým látkovým krytem, který navíc může zdobit mřížka v designu „popraskaného ledu“. Hliníkovou
skříň doplňují boční kryty z kompozitu v černé nebo bílé barvě. Autorem návrhu je Torsten Valeur

z David Lewis Designers. Cena od 3 068 EUR, BANG & OLUFSEN, www.kd-elektronika.cz
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