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DÍKY NOVÉMU BEOPLAY A6 SI MŮŽETE DOBŘE UŽÍT HUDBU I DOMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BeoPlay A6, doporučená spotřebitelská cena 999 EUR  
 
 
 
B&O PLAY od BANG & OLUFSEN představuje BeoPlay A6. Je navržen tak, aby doma sladil moderní životní 

styl s mnoha pracovními a odpočinkovými místy, jedinečný tvar šíří zvuk po celé místnosti a zachovává 

osobitost okolí bez ohledu na to, kde se nacházíte. BeoPlay A6 charakterizuje inovativní dotykové rozhraní – 

poklepat a přejet prsty, snadné připojení k téměř všem streamovým službám a pokud jde o kryt, jedinečná 

spolupráce se společností Kvadrat, jedním z vedoucích evropských výrobců značkových textilií.  
 

"BeoPlay A6 je novým zajímavým doplňkem řady B&O PLAY. Chtěli jsme vytvořit flexibilní a výkonný hudební 

systém uzpůsobený dynamickému životu moderního milovníka hudby. Stejně jako u všech výrobků B&O PLAY má 

i tento charakteristický zvuk značky Bang & Olufsen, i když tentokrát jde o obrat k akustické podstatě zvuku. 

Jedinečný tvar, úhlová projekce pěti výkonných reproduktorů a dokonalé digitální zpracování signálu zajišťují, že bez 

ohledu na to, jak daleko se od BeoPlay A6 nacházíte, vždy vás překvapí prostorový a detailní zvuk", říká Henrik 

Taudorf Lorensen, VP B&O PLAY.  
 

BeoPlay A6 navrhl oceňovaný dánský designér Jakob Wagner. Při tvoření návrhu BeoPlay A6 pro něj byla výchozím 

bodem akustická vize.  
 

"Svým způsobem jsem navrhl BeoPlay A6 stejně, jako navrhuji nábytek, ale v tomto případě se tvar řídí zvukem a 

interakcí. Intuitivní, leč překvapující tvar vždy "hraje jen pro vás" bez ohledu na to, kde zrovna jste, a vytváří 

mnohem intimnější vztah, než je běžné u tradičního hudebního systému. BeoPlay A6 splyne elegantně s téměř 

každým interiérem, a přece vyčnívá díky svému výraznému charakteru. Nezáleží na tom, zda jej umístíte do 

prostoru, do rohu nebo na zeď, vždy bude centrem sociální interakce něco jako dnešní jukebox", říká Jakob 

Wagner.   

 

• Jednoduché a intuitivní použití  

Můžete ovládat hudbu přímo na BeoPlay A6 poklepáním nebo přejetím prsty po dotykovém rozhraní, jde 

o systém představený na oceněném BeoPlay A9, nebo prostě použijete mobilní zařízení.  
 

• Připojte se k jakékoli hudbě 

BeoPlay A6 umožňuje streamovat hudbu přes AirPlay, DLNA nebo Bluetooth 4.0 a využít můžete také 

zabudovaný přístup ke streamovým službám např. Spotify, Deezer a internetové rádio TuneIn. 

Zabudovaný software bude kompatibilní téměř se všemi budoucími službami.  



  
 
 
 
 
 

• Čistá síla pod pokličkou 
BeoPlay A6 je pětikanálový reproduktor se čtyřmi reproduktory vpředu a jedním ovladačem s plným 

tónovým rozsahem směřujícím dozadu, čímž se maximalizuje prostorovost zvuku. Každý reproduktor má 

svůj vlastní digitální zesilovač.  
 

• Spolupráce se společností Kvadrat 

Textilie na předním krytu zhotovená na zakázku je výsledkem úzké spolupráce se společností Kvadrat, 

jedním z vedoucích evropských výrobců značkových textilií. Jemný vzor tkaní propracovaných 

pestrobarevných vláken poskytuje jak akustickou transparentnost, tak i výrazný vizuální vzhled.   
 

• Připravený na BeoLink Multiroom 

Součástí BeoPlay A6 je technologie BeoLink Multiroom, která sjednocuje produkty B&O PLAY a Bang & 

Olufsen v jeden osvobozující bezdrátový systém. Díky BeoLink Multiroom můžete přehrávat v různých 

místnostech různou hudbu nebo přehrávat jednu melodii po celém domě/bytě. Spusťte hudbu jediným 

poklepáním na BeoPlay A6.  
 

• Téměř splyne s interiérem  

BeoPlay A6 je k dispozici ve čtyřech barvách: světle šedá, popelavě modrá, tmavě růžová a tmavě šedá 
 

Kompletní představení BeoPlay A6 na: www.beoplay.com/a6  
 

 
 
CENA:  

Cena BeoPlay A6 je 999 EUR  

Lze zakoupit na prodejně Bang & Olufsen, ul Jáchymova 4, Praha 1 
 

 
 

INFORMACE A KONTAKT:  

Více se o B&O PLAY dozvíte na www.beoplay.com  

Najdete nás na Facebooku: www.facebook.com/beoplay  
Stáhněte si obrázky ve velkém rozlišení: www.flickr.com/beoplay  
 

V případě dalších dotazů tiskových, technických, týkajících se testů nebo designu se obraťte na:  
 
KD ELEKTRONIKA s.r.o. 

BANG & OLUFSEN 

Jáchymova 27/4 

110 00 Praha 1  

Tel: 224 811 234 

E-mail: prague@beostores.com 

 

 
O B&O PLAY 

  
B&O PLAY staví na desetiletích vynikajících návrhů, zpracování a inovací výrobků Bang & Olufsen. Stejné hodnoty pak interpretuje 

prostřednictvím nových typů výrobků určených designově uvědomělým obyvatelům měst s aktivním životním stylem. Portfolio značky B&O PLAY 

tvoří výrobky, které se ovládají intuitivně a snadno se přizpůsobí vašemu každodennímu životu, ať jste doma nebo na cestách, 

 


