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Bang & Olufsen oslavuje 90. narozeniny
svou novou kolekcí Love Affair, do které
se zamilujete na první pohled 

Uvedením pečlivě vybraných šesti kultovních výrobků firma Bang & Olufsen
nyní nabízí obdivovatelům šanci vychutnat si ten nejlepší obraz a zvuk v 
exkluzivní limitované kolekci v odstínu růžového zlata. 

Praha 16. března 2015 

Během bouřlivých 20. let minulého století si Peter Bang a Svend Olufsen 
začali plnit své sny a vydali se na svou cestu do světa technologií, i když to 
byl spíše magický nesplnitelný fenomén. Byla to doba uměleckého směru 
Art deco, kdy se obnovila přitažlivost ke skutečné kráse, umění, potěšení 
ze života v luxusu a vzrušení z hudby. O 90 let později má Bang & Olufsen 
tu čest představit kolekci zachycující náladu a styl této jedinečné doby, 
která vytvářela atmosféru pro vznik milostného poměru, který může trvat 
navždy. 

Kolekce Love Affair, kterou uvedla společnost Bang & Olufsen, obsahuje 
šest ze současných ikonických výrobků, oživených novou škálou možností a
podporujících zájem o krásné materiály, hlavně o růžové zlato, prožívající 
v klenotnictví obrození. Jedním z nejzajímavějších informací o růžovém 
zlatu je jeho skrytý význam. Zatímco bílé zlato představuje přátelství a 
žluté zlato znamená věrnost, růžové zlato symbolizuje lásku, která je tudíž 
hlavní inspirací pro tuto kolekci. V kombinaci s tkaninami teplých barev, 
vytvořenými ve spolupráci s návrhářkou Stine Goya, firma doufá, že dokáže
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chytit za srdce zákazníky, kteří jsou věrni společnosti už léta a zamilovali si 
její výrobky.

Zářivě romantický odstín růžového zlata je docílen unikátním procesem 
barvení, který sám o sobě inspiruje naše návrháře k vytvoření konceptů, 
které se hodí k jakémukoli stylu i věku, a kde jediným omezujícím faktorem
je jejich fantazie. To vše v kombinaci s teplým ořechovým dřevem spojuje 
minulost a přítomnost, aby ukázalo vášeň, hrdost a vytrvalost, které ženou 
firmu Bang & Olufsen kupředu posledních 90 let.

Kolekce Love Affair obsahuje šest výrobků: hned prvním je exkluzivní a 
nedávno uvedený televizor BeoVision Avant 85, dále pak chytrá televize 
BeoVision 11-46 a dálkové ovládání BeoRemote One. V této sadě je i 
neobyčejně populární audiosystém magic-touch BeoPlay A9 a elegantní a 
lehoučká sluchátka BeoPlay H6. V neposlední řadě bude kolekce obsahovat 
štíhlý bezdrátový reproduktor BeoLab 18 s novým ořechovým lamelovým 
čelem a skříňkou na příslušenství ve fantasticky elegantním stylu 
z růžového zlata.

„Vidíme tuto exkluzivní kolekci jako živoucí důkaz sympatií, které trvají
 od počátku, kde vášeň a oddanost ke zručnosti a kvalitě dvou dánských 
návrhářů Petera Banga a Svenda Olufsena, dokázaly přitáhnout pozornost 
lidí po celém světě, uvedla Kristine Schmidt, více prezidentka pro značku, 
design a marketing.

Ceny kolekce Love Affair: 

BeoVision 11-46 – 6 759,-Eur 

BeoPlay A9 –2 135,-Eur          

BeoLab 18 – 4 566,-Eur 

BeoPlay H6 – 425,-Eur 

Pro více informací nás kontaktujte na:
Ing Dana Makrlíková 
PR manager
tel: 603 215 050
E-mail: dana.makrlikova@kd-elektronika.cz
KD ELEKTRONIKA s.r.o.
BANG & OLUFSEN
Jáchymova 27/4
110 00 Praha 1 
Tel: 224 811 234
E-mail: prague@beostores.com
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