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BeoPlay H8, bezdrátová sluchátka pro příjemné dálkové lety, s výdrží 
baterie až 14 hodin

Sluchátka BeoPlay H8 se vyrábějí ve dvou barvách: hnědošedá a světlý jíl. Doporučená cena: 499 EUR / 13 972 Kč

Bezdrátová sluchátka s aktivním tlumením okolního hluku byla dlouho velká a neforemná a baterie 
v nich příliš dlouho nevydržely. Dánský milovník zvuku a designu, značka B&O PLAY společnosti 
BANG & OLUFSEN, vám poprvé přináší opravdovou bezdrátovou svobodu díky inovativnímu 
hliníkovému dotykovému ovládacímu panelu, aktivnímu tlumení okolního hluku a bateriím s výdrží 
až 14 hodin, to vše v elegantním provedení a s minimální váhou. 

Značka B&O PLAY společnosti BANG & OLUFSEN představuje supraaurální sluchátka BeoPlay H8. 
Sluchátka plně ovládáte jednoduchými intuitivními dotyky na inovativní hliníkové mušli. Poklepáním nebo 
přejetím prstem zadáte všechny příkazy, které potřebujete: přijmete hovor, přidáte či uberete hlasitost, 
vyberete skladbu nebo zapnete aktivní tlumení okolního hluku. Nezáleží na tom, jestli máte aktivní tlumení 
hluku zapnuté nebo vypnuté či jestli sluchátka používáte bezdrátově pro větší volnost nebo je připojíte 
kabelem, abyste šetřili baterii. Zvuk je vždy jasný, čistý a odráží nadšení, díky němuž objevíte ve své oblíbené
hudbě i ty nejmenší detaily.

Sluchátka vyráběná v šedohnědé barvě a v barvě světlého jílu jsou zpracována z luxusních materiálů – 
eloxovaného hliníku a hovězí a jehněčí kůže – a časem získaná patina jim ještě dodá na kráse. Lidé se za 
vámi budou otáčet. Baterie vydrží až neuvěřitelných 14 hodin a sluchátka BeoPlay H8 i s veškerou pokročilou 
technologií a hliníkovou konstrukcí váží skromných 255 gramů. Jsou tak skvělým společníkem na cesty, ať 
jedete do práce, na dlouhou plavbu nebo se jen tak procházíte.

„Při navrhování sluchátek BeoPlay H8 jsme vzali to nejlepší z našeho řemesla a inovací za celá desetiletí 
a přetvořili to do jednoho skutečně úžasného výrobku, který ztělesňuje všechny přednosti značky B&O PLAY,“
říká ředitel B&O PLAY Henrik Taudorf Lorensen a dodává: „pokročilé technologie zahrnují aktivní tlumení 
okolního hluku, Bluetooth 4.0 a hliníkový dotykový ovládací panel, jaký tu ještě nebyl. V kombinaci 
s pověstným zvukem firmy Bang & Olufsen, luxusními materiály a nízkou hmotností to nejsou jen další 
sluchátka na trhu, je to prostě nejlepší produkt svého druhu.“

 Intuitivní hliníkový dotykový ovládací panel

Přejete si přijmout nebo ukončit hovor? Chcete si pustit jinou skladbu nebo upravit hlasitost? 
Potřebujete zapnout nebo vypnout aktivní tlumení okolního hluku? Vše ovládáte lehkým dotykem na 



intuitivním dotykovém panelu na pravém sluchátku. Panel dokonce funguje, i když si nesundáte 
rukavice.

 Aktivní tlumení okolního hluku pro hudební nadšence

Ať máte aktivní tlumení zvuku zapnuté či vypnuté, ve sluchátkách BeoPlay H8 si vždy vychutnáte 
dokonale čistý zvuk, jímž je firma Bang & Olufsen pověstná, a poslechnete si hudbu přesně v té 
podobě, jakou jí interpret chtěl dát.

 Dlouhá doba přehrávání díky dobíjecí výměnné baterii

I se zapnutou funkcí aktivního tlumení hluku vydrží baterie ve sluchátkách BeoPlay H8 neuvěřitelných
14 hodin přehrávání. To by mělo stačit na většinu dálkových letů, ale když vám baterie přece jen 
dojde, stačí připojit audiokabel nebo baterii bleskově vyměnit. 

 Jedny z nejlehčích sluchátek s aktivním tlumením hluku na trhu

S váhou 255 gramů patří sluchátka BeoPlay H8 k nejlehčím sluchátkům s aktivním tlumením hluku na
světě a i při dlouhém nošení jsou velice pohodlná. 

Sluchátka navrhl oceňovaný dánský průmyslový designér Jakob Wagner: „Sluchátka BeoPlay H8 jsou 
ukázkou toho, jak něco složitého udělat jednoduše a uživatelsky příjemně,“ říká Jakob Wagner a pokračuje: 
„zaměřili jsme se na to, jak inteligentně využít ty správné materiály, abyste se mohli soustředit na poslech 
a sluchátka mohli používat intuitivně.“ 

Více informací o výrobku a o tom, kde najdete naše obchody, najdete na odkazu www.beoplay.com/H8

CENY A VARIANTY

Ceny BeoPlay H8: 499 EUR / 13 972 Kč.
V prodeji v obchodech Bang & Olufsen od ledna 2015.
Sluchátka BeoPlay H8 se vyrábějí ve dvou barvách: hnědošedá a světlý jíl.

SDÍLET

#BeoPlayH8
#QuietElegance 

DALŠÍ INFORMACE

O značce B&O PLAY se více dozvíte na našich webových stránkách www.beoplay.com
Čerstvé novinky najdete i na našem facebooku: www.facebook.com/beoplay
Fotografie můžete stáhnout zde: www.flickr.com/beoplay

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

PR kontakt:
Marie Lukáčová
E-mail: lukacovapr@gmail.com
Telefon: 602 289 682

O ZNAČCE B&O PLAY

Značka B&O PLAY stojí na pevných základech - desítky let zdokonalovaném designu, řemeslné technice a produktových inovacích firmy 
Bang & Olufsen, a tytéž hodnoty přenáší do nové kategorie moderních produktů určených aktivním lidem, kteří si potrpí na design. Ve 
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svém portfoliu má značka B&O PLAY zvukové systémy a samostatné přenosné produkty. Jejich používání je intuitivní a snadno se 
stanou součástí vašeho každodenního života, doma i na cestách.


