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Nechte  proudit  hudbu:  propojte
vaše  nové  a  klasické  výrobky
Bang  &  Olufsen  bezdrátovým
spojením 

BeoLink  Multiroom  propojí  vaše  výrobky  Bang  &  Olufsen  do  jediného
osvobozujícího  bezdrátového  systému.  S  BeoLink  Multiroom  si  můžete
v jednotlivých  pokojích  přehrávat  různou  hudbu  a  nebo  nechat  jednu
melodii proudit celou svou domácností. 

Kodaň 5. srpna 2015  

Práce  se  systémem  BeoLink  Multiroom  je  tak  snadná,  jako  rozsvítit  a
zhasnout světla. Když hraje hudba, stačí se dotknout některého z vašich
výrobků Bang & Olufsen a vychutnat si zážitek s Multiroom – v jakékoli
části  vašeho  domova.  Nemusíte  hledat  svůj  chytrý  telefon  ani  dálkové
ovládání. Jedná se o jednoduchý a intuitivní zážitek, stačí prosté poklepání
do proudu hudby.

Samozřejmě že i vaše televize Bang & Olufsen se může připojit k zážitku
s Multiroom díky  ovládání  BeoRemote  One  nebo  nové  aplikaci  BeoMusic
App,  která  nabízí  intuitivní  a  jasný  přehled  systému.  S  ovládáním
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BeoRemote One nebo aplikací  BeoMusic App můžete snadno propojit nebo
rozpojit jednotlivé pokoje – a když budete odcházet z domova, přepojíte
všechna zařízení do pohotovostního režimu jediným dotykem. 

Jádrem nastavení  BeoLink  Multiroom je  náš  inteligentní  hudební  systém
BeoSound Moment. BeoSound Moment se přizpůsobí vašim zvyklostem při
poslouchání  a  vybere  hudbu,  která  se  hodí  pro  příslušnou  denní  dobu.
Takže až budete ráno vstávat, jediné poklepání na dotykový dubový panel
systému BeoSound Moment  spustí  vaši  oblíbenou  ranní  hudbu.  Jediným
dotykem  propojíte  více  místností  pro  ještě  lepší  hudební  zážitek.
V obývacím pokoji můžete poklepat na reproduktor BeoPlay A9 a připojit ho
tak k systému Multiroom a v kuchyni možná kliknete na závěsný systém
BeoSound Essence a necháte hudbu proudit z jejího zdroje. Můžete také
připojit vaši televizi Bang & Olufsen jako reproduktor nebo zdroj zvuku a
užít si tak zážitek s BeoLink Multiroom.

Dodejte klasice nový život
Systém  BeoLink  Multiroom rovněž  vdechne  nový  život  vašim  klasickým
výrobkům Bang & Olufsen. S konvertorem BeoLink můžete pro váš zážitek
s Multiroom propojit vaše nestárnoucí oblíbence, jako jsou BeoSound 9000
nebo otočný stůl BeoGram 4000.

Budoucí důkaz
Veškeré  výrobky  BeoLink  Multiroom zůstanou  aktuální  díky  aktualizacím
softwaru, které poskytují nové prvky a funkce, aby tak byla zajištěna trvalá
hodnota a dlouhověkost vašich sestav Bang & Olufsen.

„Výrobky Bang & Olufsen nejsou skupinou výrobků, kterou byste koupili a
zahodili. Se systémem BeoLink Multiroom zdůrazňujeme svůj závazek vůči
zákazníkům tím, že jsme vytvořili sestavu, která vám umožňuje spojit nové
a klasické výrobky prostřednictvím nejmodernější bezdrátové technologie,“
říká Marie Kristine Schmidt, viceprezidentka pro obchodní značku, design a
marketing společnosti Bang & Olufsen.

Pokud máte zájem o další informace, prosím kontaktujte:
KD ELEKTRONIKA s.r.o.
BANG & OLUFSEN
Jáchymova 27/4
110 00 Praha 1 
Tel: 224 811 234
E-mail: prague@beostores.com

Společnost Bang & Olufsen byla založena ve městě Struer, v Dánsku, v roce 1925 Peterem Bangem a
Svendem Olufsenem, dvěma inovativními  mladými inženýry,  kteří  se  zaměřili  na vysokou kvalitu audio
reprodukce. Od té doby se tato značka stala ikonou výkonu a perfektního designu, a to díky své dlouhodobé
tradici  řemeslné  zručnosti  a  nejvyššímu  možnému  odhodlání  provádět  výzkum  a  vývoj  špičkových
technologií.

http://www.bang-olufsen.com/en/sound/sound-systems/beosound-essence
http://www.beoplay.com/products/beoplaya9?_ga=1.192140719.429143528.1405069693#at-a-glance
http://www.bang-olufsen.com/en/sound/sound-systems/beosound-moment
http://www.bang-olufsen.com/beolink-multiroom
http://www.bang-olufsen.com/beomusic
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Společnost  Bang & Olufsen,  která je stále v čele domácích technologií,  rozšířila  v posledních letech své
komplexní  zážitky  s  integrovaným audio  a  video řešením pro  domácnost  do dalších  oblastí,  jako jsou
pohostinství a automobilový průmysl. Současná škála výrobků tudíž vystihuje jednolité zážitky s různými
médii jak doma, tak v autě nebo na cestě.

Více informací o společnosti Bang & Olufsen najdete na stránkách www.bang-olufsen.com
Z mediálního centra Bang & Olufsen jsou k dispozici obrázky zdarma
http://mediacenter.bang-olufsen.dk.Apple  TV  je  obchodní  značkou  Apple,  Inc.  registrovanou  v USA  a
ostatních zemích.

http://mediacenter.bang-olufsen.dk./

