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Audi A3 Sportback se  

systémem Bang & Olufsen Sound 
System – hudba v nejčistší podobě 
pro kompaktní třídu 
 

Představení zbrusu nového systému Bang & Olufsen Sound System pro 

Audi A3 Sportback – desetiletí výzkumu a odborných zkušeností v oblasti 

zvuku nyní i kompaktní třídě automobilů 

 

Struer, září 2012 

 

Po uvedení Audi A3 v Ženevě v březnu 2012 bude nyní na pařížském 

autosalonu 2012 odhaleno Audi A3 Sportback, další výsledek partnerství 

mezi společnostmi Audi a Bang & Olufsen, které zvedá laťku v ozvučení 

automobilů kompaktní třídy. Oba modely lze nyní zakoupit s vysoce 

ceněným audiosystémem Bang & Olufsen Sound System. 

 

Poslech bez kompromisů 

Inženýři firmy Bang & Olufsen, kteří se specializují na zvuk, nejen využili 

nejdůmyslnější dostupné vybavení, aby vyvinuli nelepší možný zvuk, ale 

zapojili také svůj dokonale vytrénovaný sluch, aby se z poslechu nevytratil 

nezbytný lidský prvek. Aby si cestující na zadních sedadlech Audi A3 

Sportback mohli vychutnat dokonalý hudební zážitek, zvuk se pečlivě ladil – 

přihlíželo se ke každému prvku interiéru nového vozu i k novému umístění 

zadního výškového reproduktoru a zadního reproduktoru pro basy a střední 

pásmo.  
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Každý ze 14 reproduktorů představujících špičku v segmentu kompaktních 

vozů je napájen vlastním zesilovačem a výsledkem je průzračně čistá a 

naprosto přesná zvuková reprodukce. Díky třem různým způsobům 

nastavení je možné buď ozvučit celý automobil, nebo zvuk soustředit jen do 

přední či zadní části, a vytvořit tak ideální poslechové podmínky na každém 

sedadle. S výkonem 705 wattů má systém dost energie na to, aby 

z jakékoli skladby dostal to nejlepší. 

S multimediálním systém MMI Navigation plus si v Audi A3 Sportback 

můžete užít nefalšovaný prostorový zvuk 5.1. V porovnání s klasickým 

stereem 2.0 toho ve skladbě uslyšíte více a získáte dojem větší 

prostorovosti a detailu.  

 

„Ladit audiosystém pro kompaktní třídu Audi je skvělé, protože si tak ještě 

víc hudebních nadšenců bude moct dopřát úžasnou kvalitu zvuku od firmy 

Bang & Olufsen v autě,“ říká zvukový inženýr společnosti Bang & Olufsen 

Automotive Thomas Guignard. 

 

Neustálé proměny designu 

Aby bylo možné systém Bang & Olufsen Sound System do vozu dokonale 

integrovat, účastnili se designéři a zvukoví inženýři firmy Bang & Olufsen 

vývoje Audi A3 Sportback od samého počátku.  

 

Ladné kontury reproduktorových mřížek ve dveřích vozu zvýrazňuje 

ozdobný proužek z eloxovaného hliníku v platinovém odstínu, který je o 

něco tmavší než přírodní hliník a dokonale ladí s interiérem Audi A3 

Sportback. Mřížky v předních dveřích navíc mají bílé LED podsvícení, které 

tvoří jemný předěl mezi mřížkou a hliníkovým proužkem a designovému 

jazyku hudebního systému i Audi A3 Sportback dodává na důrazu.  

 

 

 

Parametry 

Audi A3 Sportback 

14 plně aktivních reproduktorů: 

- třípásmová sestava v předních dveřích 

- dvoupásmová sestava v zadních dveřích 

- 2 reproduktory pro prostorový zvuk 

- 1 středový reproduktor 

- 1 subwoofer 

 

výkon 705 wattů 

 

GALA plus: kompenzace hluku ve vozidle pomocí mikrofonu na stropě 

kabiny, který reaguje na změny zvukových podmínek a automaticky 

upravuje hlasitost a zabarvení tónu.  

 

Zvukové nastavení: přední část, zadní část a celý vůz 
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Další informace: 

Corporate Communication 

Bang & Olufsen a/s 

Telefon: +45 96 84 50 35 

 

Společnost Bang & Olufsen založili v roce 1925 v dánském městě Struer Peter Bang a 
Svend Olufsen, dva novátorští mladí inženýři, kteří se nadchli pro velmi kvalitní zvukovou 
reprodukci. Díky dlouholeté tradici mistrovské práce a velkému odhodlání podílet se na 
výzkumu a vývoji vyspělé technologie se tato značka od té doby stala ikonou designu s 
vynikajícím výkonem. 
Kromě předního postavení v oblasti technologií pro domácnosti v posledních letech společnost 
Bang & Olufsen rozšířila svou komplexní působnost z integrovaných zvukových a obrazových 
řešení pro domácnosti i do odvětví, jako jsou pohostinství a automobilový průmysl. Díky 
současnému sortimentu produktů můžete mít ucelený mediální zážitek doma, v autě i 
v hotelech na cestách. 
Více informací o společnosti Bang & Olufsen najdete na webové stránce www.bang-
olufsen.com. 
 
Bang & Olufsen Automotive nabízí svým partnerům audiosystémy poskytující nevídanou 
kvalitu zvuku i poslechový zážitek řidiči i spolucestujícím. Vedle tradičně precizního 
řemeslného zpracování a bezchybné povrchové úpravy hliníku je pro systémy příznačné 
nekompromisní spojení emocí a špičkové technické úrovně, které je již dlouhou dobu vizitkou 
společnosti Bang & Olufsen. 
Společnost Bang & Olufsen Automotive uvedla svůj první automobilový audiosystém v roce 
2005 a ve spolupráci se svými partnery z automobilového průmyslu bude dále inovovat a 
zdokonalovat své výrobky. 
 
Obrázky jsou bezplatně k dispozici v mediálním centru Bang & Olufsen: 
http://mediacenter.bang-olufsen.dk. 
Jste-li zde poprvé, postupujte podle pokynů a zaregistrujte se jako nový uživatel. 
 


