
SPLNĚNÝ SEN
Značka Bang & Olufsen je ikonou výkonu a vynikajícího designu díky 
své dlouholeté tradici, mistrovské řemeslné práce 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 ušlechtilých materiálů, s důrazem na detail a pečlivě, léty 
prověřené řemeslné zpracování. Televize, reproduktory, audiosystémy 
či sluchátka se značkou Bang & Olufsen mezi ostatními zkrátka 
nepřehlédnete. Bang & Olufsesn vás bude bavit doma, v autě, 
na cestách, anebo si některý z přenosných audiosystémů můžete vzít 
s sebou, kamkoliv se vám zachce.

ŘADA BO PLAY
HRAČKY PRO NÁROČNÉ
Značka BO Play by Bang & Olufsen je určená dynamickým zakazníkům, 
které zajímá design a moderní technologie, od nichž ale požadují, aby se 
přizpůsobily ony jim, nikoliv opačně. Většina výrobků s logem BO Play je 
přenosná. Sluchátka, audiosystémy, reproduktory i televize se uživatelům 
přizpůsobí nejen svými funkcemi, ale barevně vyjdou vstříc i jejich vkusu 
a estetickému cítění. Kromě základních barevných variant se nabízejí 
i limitované edice v barvách sezony. Textilní potahy u audiosystému Beo 
Play A9 dokoupíte zvlášť a jednoduše je změníte spolu s novým designem 
bytu nebo podle své aktuálni nálady. Nová bezdratová sluchátka, nebo 
přenosné reproduktory A2 a novinka Beolit 15 jsou nejen krasné svým 
designem, ale i praktické. Vybavené Bluetooth technologií a bez připojení 
k internetu, jen je spárujete s mobilním přístrojem a hned jste připraveni pustit 
si hudbu. Baterie má výdrž 24 hodin a reproduktor nabízí ten nejkvalitnější 
poslech hudby do 360 stupňů.

Elektroniku Bang & Olufsen do České republiky dováží a prodává již  
20 let společnost KD ELEKTRONIKA. Seznámit se s ní můžete v prodejně 
v Jáchymově ulici 4 v Praze 1. www.kd-elektronika.cz. Sjednejte 
si svou osobní schůzku na tel.: 224 811 234 nebo nám napište na mail: 
prague@beostores.com

Hudební systém BeoPlay A9  
vypadá jako designový kus nábytku

BeoPlay A2 s výdrží baterie 24 hodin

Přenosný reproduktor Beolit 15  
s výdrží baterie 24 hod  

a zvukem do 360 stupňů
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