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Design, rozměry a materiály 
 
Design: David Lewis Designers, Torsten Valeur 
 
Materiály:  

Skříň:   hliník 
Lamela:   kompozitní materiály nebo dřevo 

 
Rozměry:   132,4 x 15,5 x 11,5 cm (V x Š x H) 

Hmotnost:    8,5 kg 
 
Barvy:  

Skříň:   leštěný hliník  
Lamela:   černá, bílá nebo dub 
 

Koncepce, komponenty a specifikace 
 
BeoLab 18 je aktivní reproduktor, který kombinuje vynikající zvukový výkon s mistrným 
řemeslným zpracováním v unikátním sloupovém designu. Je plně bezdrátový s novým 
standardem WiSA.  

Zcela nová patentovaná digitální zvuková jednotka řídí dva výkonné zesilovače třídy D a tři 
ovladače zahrnující technologii akustické čočky a poskytuje brilantní zvuk z relativně malého 
prostoru. 

Sošná silueta a flexibilní možnosti umístění předurčují BeoLab 18 k pozici hlavního 
reproduktoru v audiosestavě nebo předního reproduktoru k plochým televizím. 

Vizuální identita: BeoLab 18 je sloupcový reproduktor, který se zužuje do štíhlého bodu a 
podporuje silný smysl pro rovnováhu a harmonii, zvláště když je postaven na solidní litinové 
základně se zkosenými hranami. Dvacet jedna lamel na přední straně dělá reproduktor 
zajímavý nejen pro uši, ale také pro oči. Akustická čočka Bang & Olufsen je umístěna na 
vrcholu sloupu reproduktoru a nenápadně světelně signalizuje jeho stav. 

Řemeslné zpracování: BeoLab 18 vděčí za svůj vzhled mistrnému zpracování kovu. Skříň 
reproduktoru a kónická noha jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku s exkluzivní leštěnou 
povrchovou úpravou. Spoj mezi těmito dvěma částmi je v podstatě nepostřehnutelný, a to 
díky extrémní přesnosti v otáčení nohy a minimálním rozdílům v povrchu, který je příjemný na 
pohled i na dotek.   

Specifikace reproduktoru: 

 Konstrukce: basreflexní skříň s externím výškovým reproduktorem 

 2x 4” paralelní středobasový reproduktor poháněný 160wattovým zesilovačem třídy 
D  

 1x ¾” výškový reproduktor s akustickou čočkou poháněný samostatným 
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160wattovým zesilovačem třídy D 

 Efektivní kmitočtový rozsah: 41–24 000 Hz  

 Patentovaná jednotka digitálního zvuku speciálně vyladěná ke kompenzaci 
přítomnosti lamel v přední části reproduktoru  

 Patentovaný digitální zvukový procesor Adaptive Bass Linearisation (ABL): 
technologie Bang & Olufsen, která byla speciálně upravena pro výjimečnou 
reprodukci zvuku i velmi kompaktními reproduktory a zároveň zabraňuje poškození 
reproduktorů náhlými výbuchy (špičkami) v hudbě. ABL automaticky reaguje na 
extrémní výšky snížením propustnosti basů, což po celou dobu zajišťuje 
bezkonkurenční výkon. 

 Ochrana proti přehřátí 

 Nastavení reproduktoru jako  „pravý“, „levý“ nebo „bezdrátový“ 

 Přizpůsobení pozici v místnosti: „volně stojící“, „u zdi“ nebo „v rohu“ 

 Připojení:  

o 2x Power Link (RJ45) 

o  1x linkový vstup  

o 1x RCA (L/R) 

o 1x optický vstup TOSLINK  

Možnosti umístění 
 
Reproduktor BeoLab 18 může stát na podlaze na zkoseném litinovém podstavci nebo ho 
můžete upevnit na zeď pomocí nástěnného držáku.  
 
Funkce přizpůsobení místnosti optimalizuje digitální zvuk jednotky v závislosti na umístění 
reproduktorů.  
 
Tři ze čtyř WiSA kompatibilních antén bezdrátových přijímačů jsou umístěny v přední části 
reproduktoru za lamelovým krytem a čtvrtá se nachází na zadní části reproduktoru u 
kabelového žlabu, což poskytuje vynikající RF výkon bez ohledu na to, kde je vysílač v pokoji 
umístěn. 
 

Zvuk Immaculate Wireless Sound a WiSA 
 
BeoLab 18 je bezdrátový reproduktor navržený v souladu s principy Bang & Olufsen 
Immaculate Wireless Sound a normy WiSA pro bezdrátové reproduktory. Více informací o 
WiSA naleznete v samostatném informačním textu.  
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Rozsah síťového napětí 
 
EU: 220‒240 V ±10 %, 50‒60 Hz 
 
US/Japonsko: 100‒120 V ±10 %, 50‒60 Hz 

 


