
178 I EPRAVO.CZ magazine I 1/2015 I www.epravo.cz

lifestyle epravo.cz

Existuje mnoho různých 
návodů, jak vybudovat 
úspěšnou značku. 
V jednom se ale obvykle 
shodnou. Na začátku 
dlouhé cesty bývá velký 
sen, kterého se vizionář 
nechce vzdát, i když ho 
pochybovači odrazují. 
Podobným způsobem 
přišla před téměř 90 lety 
na svět i proslulá dánská 
značka Bang & Olufsen. 

V
 roce 1925 mladí inženýři Pe-
ter Bang a Svend Olufsen, 
v dánském Stueru, založili 
firmu a v malé lokální dílně 
spřádali sny o dokonalé repro-
dukci zvuku a odhalovali slo-

žitosti vzrušujícího světa radiové technologie 
v době, kdy to bylo ještě skoro magickým ne-
možným fenoménem. Všechno začalo nápa-
dem sestrojit nový typ rádia, které by mohlo 
být připojeno přímo do elektrické stě. To bylo 
v té době neobvyklé, protože elektrické napáje-
ní dost často vypadávalo. Nicméně za dva roky 
se mohl novátorský rozhlasový přijímač Elimi-
nátor prodávat. 

Bylo to v krásné době, kdy  jazz a  Art Deco, 
ve kterém luxus, kouzlo, nadšení a víra v soci-
ální a technický pokrok přinášely obrovský roz-
květ. 

V dnešní době je značka Bang & Olufsen iko-
nou výkonu a vynikajícího designu, díky své 
dlouholeté tradici, mistrovské řemeslné prá-
ce a silnému odhodlání podílet se na výzkumu 
a vývoji vyspělé technologie a  inovací.  Mezi 
masovou produkcí se značka prosadila svou 
exkluzivitou. Výrobky jsou zhotovené z ušlech-
tilých materiálů, s důrazem na detail a pečli-
vé, léty prověřené řemeslné zpracování. Televi-
ze, reproduktory, audiosystémy či sluchátka se 
značkou Bang & Olufsen mezi ostatními zkrát-
ka nepřehlédnete.   

Bang & Olufsesn vás bude bavit doma, v autě, 
na cestách, anebo si některý z přenosných au-
diosystémů můžete vzít s sebou, kamkoliv se 
vám zachce. 

Splněný sen:

Hudební systém 

BeoPlay vypadá 

jako designový 

kus nábytku

BeoPlay A2 s výdrží 

baterie 24 hodin 

a zvukem do 360°



Řada BO PLAY 
– Hračky pro náročné

Značka BO Play by Bang & Olufsen  je urče-
na dynamických zákazníkům, které zajímá de-
sign a moderní technologie, od nichž ale poža-
dují, aby se přizpůsobily ony jim, nikoliv opač-
ně. Většina výrobků s logem BO Play, snad kro-
mě televize BEO PLAY V1, je přenosná a snad-
no se s Vámi vydá kamkoliv budete chtít, ať jde 
o pochůzky městem nebo o víkendové stěho-
vání do přírody. 

Sluchátka, audiosystémy, reproduktory i televi-
ze se uživatelům přizpůsobí nejen svými funk-
cemi, ale barevně vyjdou vstříc i jejich vkusu 
a estetickému cítění. Kromě základních barev-
ných variant nabízejí zákazníkům také limito-
vané edice v barvách sezony. Myslíte, že když 
si jednou pořídíte reproduktor například v čer-
vené barvě, nemůžete svůj názor po čase změ-
nit? Mýlíte se. Textilní potahy u audiosysté-

mu Beo Play A9 dokoupíte zvlášť a jednoduše 
je změníte spolu s novým designem bytu nebo 
podle své aktuální nálady. 

Nová bezdrátová sluchátka, nebo přenosné re-
produktory A2 a novinka Beolit 15 jsou nejen 
krásné svým designem, ale i praktické. Vyba-
vené Bluetooth technologií a bez připojení k in-
ternetu, jen je spárujete s mobilním přístrojem 
a hned jste připraveni pustit si hudbu. Baterie 
má výdrž 24 hodin a reproduktor nabízí ten nej-
kvalitnější poslech hudby do 360 °.

Elektroniku Bang & Olufsen do České repub-
liky dováží a prodává již 20 let společnost 
KD ELEKTRONIKA. Seznámit se s ní můžete 
v prodejně v Jáchymově ulici v Praze. •
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Přenosný reproduktor 

BeoPlay 15 s výdrží 

baterie 24 hodin 

a zvukem do 360°


