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BeoVision Avant 55”

Design, rozměry a materiály

Designér: Torsten Valeur, David Lewis Designers

Materiál: hliník, sklo, tkanina a plast

Rozměry (Š x V x H): rozměry televize se zasunutými reproduktory:
128,26 x 71,94 +2,5(infračervený senzor dálkového ovládání + 1,33 cm) x 9,64 cm

Rozměry televize s vysunutými reproduktory:
128,26 x 79,4 +2,5(infračervený senzor dálkového ovládání + 1,33 cm) x 9,64 cm

Hmotnost: 54,5 kg

Zepředu: přední sklo obrazovky s antireflexním povrchem, naprosto hladce 
přecházející do rámu z černého eloxovaného hliníku. Povrch zasouvacího zvukového 
panelu s reproduktory je hliníkový s roztažitelným látkovým předním krytem. Vzor 
mřížky je navržen tak, aby zajišťoval optimální zvukovou propustnost pro výškové a 
středové reproduktory.

Zezadu: i hliníková zadní část televize byla navržena s výjimečným smyslem pro 
detail, takže na ní nenajdete žádné viditelné šroubky, otvory ani konektory. 
K televizi lze snadno a nepozorovaně připojit Apple TV nebo externí pevný disk. Díky
konektorovému panelu připojíte všechny dráty a kabely jednoduše a hladce do 
jednoho místa.

Umístění a výběr stojanů

 Motorizovaný stolní stojan: po zapnutí se televize hladce nastaví do 
polohy pro sledování, vysune se zvukový panel a roztáhne se elektronická 
opona, to vše jediným plynulým pohybem. Jakmile televize zaujme svou 
polohu, stačí pár vteřin a můžete se začít dívat. Celý stojan je skrytý uvnitř 
televizoru. 

 Motorizovaný podlahový stojan: po zapnutí se televize natočí do úhlu 
ideálního pro sledování. Se stěnou může svírat úhel až 90 stupňů, takže se 
můžete dívat z mnoha různých míst, a když ji nepoužíváte, je v poloze 
rovnoběžné se stěnou. Současně se jedním plynulým pohybem vysune 
zvukový panel. Motorizovaný podlahový stojan vykonává dva pohyby: 
spodní podstavec posunuje válcovou nohu s obrazovkou od stěny a televize 
se na noze otáčí kolem své osy, takže i tuto poměrně velkou obrazovku lze 
natočit do úhlu až 90 stupňů od stěny a zpátky. Horní část stojanu je skrytá 
uvnitř televizoru. 

 Motorizovaný nástěnný držák: motorizovaný nástěnný držák, který lze 
zakoupit s panty buď na pravé, nebo na levé straně, posunuje televizi 
směrem od stěny a natáčí ji do optimální polohy pro sledování. Zároveň se 
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jedním plynulým pohybem vysouvá zvukový panel. Celý motorizovaný 
nástěnný držák je skrytý uvnitř televizoru a umožňuje natočení obrazovky 
až o 60 stupňů od stěny. 

 Pevný nástěnný držák: umožňuje umístění televize na stěně v jedné fixní 
poloze. 

Zvukové komponenty, funkce a parametry

Základní parametry, reproduktory a zesilovače: 

Integrované tříkanálové reproduktory zajišťují výjimečný stereofonní zvuk               
s optimalizací reprodukce řeči a kultivované basy, které uspokojí i nejnáročnějšího 
posluchače. Každý z osmi integrovaných reproduktorů je napájen vlastním 
samostatným zesilovačem třídy D, čímž vzniká sestava plně aktivních reproduktorů 
řízených technologií digitálního zpracování zvuku. 

Všechny reproduktory, kromě toho největšího basového, jsou vestavěné do 
zasouvacího zvukového panelu, který se po zapnutí televize vysune pod obrazovku, 
aby zajistil ničím nerušenou, maximálně věrnou zvukovou reprodukci. Obě basové 
jednotky obsahují reproduktory Coscone™ vyvinuté původně pro špičkové 
automobilové audiosystémy, které i při velmi kompaktní a lehké konstrukci podávají
mimořádný výkon.

 Pravý kanál: 1x 2” středový reproduktor napájený 60wattovým zesilovačem 
třídy D; 1x ¾” výškový reproduktor napájený 60wattovým zesilovačem třídy
D

 Levý kanál: 1x 2” středový reproduktor napájený 60wattovým zesilovačem 
třídy D; 1x ¾” výškový reproduktor napájený 60wattovým zesilovačem třídy
D

 Středový kanál: 1x 2” středový reproduktor napájený 60wattovým 
zesilovačem třídy D; 1x ¾” výškový reproduktor napájený 60wattovým 
zesilovačem třídy D

 Basy: 1x 4” basový reproduktor Coscone™ směřující dopředu, napájený 
60wattovým zesilovačem třídy D; 1x 6,5” basový reproduktor Coscone™ 
směřující za televizor, napájený 60wattovým zesilovačem třídy D 

Mechanická kouzla: po zapnutí televize se pod obrazovkou elegantně objeví 
zvukový panel a sjede do stran, aby se zajistilo dokonalé oddělení zvukových stop. 
Když se televize nepoužívá, panel se automaticky zasune do obrazovky. 

Bezchybný bezdrátový zvuk: díky integrovanému bezdrátovému vysílači můžete 
připojit i další reproduktory až do sestavy 7.1 s plně prostorovým zvukem, aniž by 
vám v bytě přibyly propletence kabelů. Důmyslná technologie digitálního zpracování 
zvuku rozezná bezdrátové reproduktory, jakmile je přidáte, a upraví zvukový výstup
tak, aby byl výsledný bezdrátový zvuk optimální.

Přizpůsobení a řízení basů: protože je basový výstup přímo ovlivňován 
vzdáleností od stěny, je součástí televize BeoVision Avant nový automatický 
zvukový ekvalizér pro přizpůsobení basů. Když je zapnutý motorizovaný nástěnný 
držák, basy se automaticky upravují podle toho, jestli je obrazovka na zdi, nebo je 
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natočená volně do prostoru. 

Unikátní algoritmus řízení basů směruje nízké frekvence do nejvhodnějšího 
reproduktoru či reproduktorů v sestavě, případně do subwooferu.

Tepelná ochrana: teplota reproduktorů je nepřetržitě sledována a všechny mají 
tepelnou ochranu v podobě chladičů, která eliminují riziko přehřátí při vysoké 
hlasitosti, aniž by ubíraly na kvalitě zvuku.

Flexibilní zvuková sestava: 

BeoVision Avant nabízí modul pro dekódování plně prostorového zvuku, který 
podporuje až 16 audio kanálů s využitím procesoru Bang & Olufsen TrueImage™. 
Technologie TrueImage™ zajišťuje dynamický upmix a downmix audiosignálu, aby 
počet audiokanálů v příchozím signálu odpovídal počtu dostupných reproduktorů, a 
výsledkem je zvuk, jaký mezi televizory nemá obdoby.

Vytvoření sestavy s prostorovým zvukem je s televizorem BeoVision Avant 
jednodušší než dříve. Při využití mikrofonu, který lze rychle zapojit do snadno 
přístupného panelu, přizpůsobuje funkce Automatic Speaker Calibration zpoždění a 
stupeň zesílení všech připojených reproduktorů včetně subwooferu. Speciálně 
vyvinutý fázovací článek zajišťuje dokonale vyvážený zvuk sestavy, do něhož je 
koherentně začleněn subwoofer.
Televize BeoVison Avant nabízí systém zvukového uspořádání, který vám dává 
výjimečnou možnost výběru:

 Samostatně: integrovaný systém reproduktorů přehrává středový, pravý   
a levý kanál a skvěle podává basy.  

 Jednoduchý prostorový zvuk: integrovaný systém reproduktorů přehrává
středový, pravý a levý kanál. Stačí kabelem nebo bezdrátově připojit dva 
externí zadní reproduktory a subwoofer, a můžete si vychutnat prostorový 
zvuk. 

 Plně prostorový zvuk: připojte kabelem nebo bezdrátově subwoofer, 
přední a zadní reproduktory, a čeká vás dokonalý poslech s plně 
prostorovým zvukem v konfiguraci 7.1.

Zvukové režimy: devět předprogramovaných režimů pro filmy, divadlo, sport, 
hudbu, hry atd. Předvolby režimů lze upravovat v nabídce pokročilého nastavení. 
Automatické zjištění samostatného zvukového zdroje (např. herní konzole nebo 
přehrávače Blu-ray disků) a přepnutí na něj.

Skupiny reproduktorů: můžete si zvolit až devět různých skupin reproduktorů, 
nebo využívat všechny připojené reproduktory v jedné skupině.

Obrazové komponenty, funkce a parametry

Základní informace a typ obrazovky: 

Ultra High Definition (UHD) LCD displej s LED podsvícením a s rozlišením            
3840 x 2160 pixelů.

 55”: podsvícení typu Edge LED ze dvou stran s lokálním tlumením 
podsvícení 1,5 D.
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5 vstupů HDMI je kompatibilních s UHD.

Antireflexní vrstva: kouřově tónované přední sklo je z obou stran opatřeno vysoce
kvalitní antireflexní vrstvou, která eliminuje více než 98 % odlesků. 

Vylepšená desetibodová tovární kalibrace: každá obrazovka BeoVision Avant je 
kalibrována, aby přesně vyvažovala bílou, gama křivku a základní barvy – červenou,
zelenou a modrou, což zajišťuje bezchybné vyvážení bílé na celé stupnici šedi, 
nejlepší možnou reprodukci barev a to, aby barvy nebyly přesycené. Toho se 
dosahuje tak, že každá obrazovka prochází desetibodovým automatickým továrním 
měřením. Výsledky měření pro konkrétní obrazovku se ukládají do tabulky 3D LUT, 
takže televize má přesně definovanou bílou, gama křivku a základní barvy, které 
jsou identické u všech televizí Bang & Olufsen bez ohledu na povolené výrobní 
odchylky.

Přizpůsobení barevným tónům v místnosti: s funkcí Chromatic Room 
Adaptation se přizpůsobování okolním světelným podmínkám, které je u firmy Bang 
& Olufsen standardem, dostává o úroveň výš. V pravém horním rohu obrazovky je 
integrováno dvojité světelné čidlo sestávající ze dvou světelných senzorů se 
záběrem 180 stupňů. Oproti vypočítávání průměru pro 360 stupňů je měření světla 
pomocí rozděleného čidla výrazně přesnější a díky analýze světelných podmínek 
před televizí i za ní lze lépe nastavit vhodný jas obrazovky. Zadní senzor také měří 
barevný tón světla a podle něj při velkém množství světla v místnosti automaticky 
upravuje bílou.

Pohybová kompenzace: díky dvojnásobnému zvýšení snímkové frekvence a 
následnému využití pokročilých interpolačních technik k výpočtu dalších snímků 
mezi nimi u BeoVision Avant prakticky neexistuje chvění obrazu, a sledování sportu 
a dalšího na pohyb zaměřeného obsahu je tak přirozeně plynulé.

Funkce Adaptive Contrast: algoritmus firmy Bang & Olufsen, který zajišťuje 
výjimečné prokreslení a vyšší kontrast u velmi tmavých scén, pokud je v místnosti 
světlo nebo na obrazovku dopadají sluneční paprsky

Redukce digitálního šumu: součástí televize je pokročilý adaptivní filtr šumu, 
který potlačuje MPEG šum způsobený kompresí u moderních digitálních televizních 
signálů ve formátu MPEG a zároveň Gaussův šum, který se objevuje u původně 
analogového materiálu. 

Obrazové režimy: 

 Adaptivní režim (základní): nastavení obrazu se neustále optimalizuje 
podle zdroje materiálu a okolních podmínek 

 Filmový režim: pro filmové nadšence, kteří filmový materiál rádi sledují     
v takové teplotě barev (vyvážení bílé), jakou zamýšlel režisér (6500 K). 
Obraz je pak často teplejší (více do červena). Filmový režim lze nastavit pro 
jeden nebo více konkrétních zdrojů, např. přehrávač Blu-ray disků, z nichž 
se většina filmového materiálu přehrává. 

 Herní režim: tento režim pro hráče, kteří si k BeoVision Avant chtějí připojit
herní konzoli, redukuje interval mezi obrazovým vstupem a výstupem na 
minimum a zajišťuje rychlou, přímou odezvu herních tlačítek nebo 
počítačové myši. Tento prvek má sice vliv na některé pohybové obrazové 
funkce, má však zásadní výhody a zajišťuje optimální herní zážitek. Další 
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funkce zvyšující kvalitu obrazu jsou i v herním režimu aktivní.

 Režim monitoru: upravuje obraz pro využití obrazovky jako monitoru k PC.
Minimalizuje zpoždění obrazu a neutralizuje veškeré zpracování signálu, aby 
byl obraz stále stejný.

Elektronická opona: otvírá se, když je vše připraveno ke sledování. 

Nahrávání na pevný disk: k nahrávání obsahu lze připojit externí USB pevný disk.
Integrovaný duální tuner DVB T2/C/S2 umožňuje nahrávání, zatímco se díváte na 
jiný program. Možné je i opakované nahrávání například seriálu. 

Přehrávač digitálních médií: BeoVision Avant funguje jako přehrávač digitálních 
médií, který využívá aplikaci DLNA k zobrazení obsahu z mobilního telefonu nebo 
tabletu přímo na obrazovce.

Uživatelské rozhraní
S televizí BeoVison Avant přichází čerstvá inovace společnosti Bang & Olufsen         
v oblasti uživatelského rozhraní, díky níž je ovládání jednotnější, pohodlnější 
a snáze rozpoznatelné.  
Ovladač BeoRemote One staví na klasických prvcích uživatelského rozhraní             
a navigace, na jaké jste u společnosti Bang & Olufsen zvyklí. Navíc tu najdete 
intuitivnější ikony a novou funkci MyButtons, která si dokáže „vyfotit“ různé 
kombinace nastavení, například sledování filmu na Blu-ray disku nebo poslech 
oblíbeného internetového rádia, a příště vám totéž nastavení nabídne stisknutím 
jednoho tlačítka.
Vylepšení se dostalo i průvodci nastavením. Díky novým ilustracím na obrazovce je 
teď připojení externího set-top boxu, přehrávače Blu-ray disků, Apple TV nebo 
infračerveného vysílače ještě snadnější.

Internetové funkce:

Integrované internetové rádio a hudba: díky vynikajícímu zvuku je BeoVision 
Avant ideální platformou pro přehrávání streamované hudby ze služeb jako Spotify a
Deezer nebo z tisíců internetových rádií.

Bang & Olufsen Smart TV: součástí televize BeoVision Avat je platforma           
Bang & Olufsen Smart TV, která divákům nabízí nejrůznější možnosti přístupu         
k internetovému obsahu. 

Bang & Olufsen Smart TV lze na obrazovce zobrazit současně s tím, co právě 
sledujete, pomocí funkce Picture and Picture (PAP). Můžete se tak zároveň dívat na 
televizi a prohlížet si internetový obsah, například Facebook.

Hybridní širokopásmové vysílání (HbbTV) 
HbbTV je nová celoevropská iniciativa, která má harmonizovat zábavní obsah šířený 
klasickým vysíláním a širokopásmovým internetem. HbbTV nabídne celou řadu 
nových spotřebitelských služeb od poskytovatelů obsahu a velkých značek včetně 
vysílání „catch-up TV“, interaktivní reklamy, personalizace, hlasování, her a 
sociálních sítí. Bude také obsahovat programové služby jako digitální text, 
elektronické programové průvodce a doplňující informace během vysílání. 

BeoVision Avant HbbTV podporuje. Obsah určují poskytovatelé vysílání, a ne všichni 
tyto služby budou nabízet.
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Možnosti připojení

Jeden ovladač: na výběr máte BeoRemote One, Beo4 nebo BeoRemote App pro 
iPad nebo tablety se systémem Android. 

Integrované DVB: volitelně je k dispozici integrovaný pevný disk k nahrávání 
digitálního vysílání, který se ovládá dálkovým ovladačem. Není k dispozici na všech 
trzích.

Audio ve více místnostech: televize BeoVision Avant využívá DLNA, ale lze ji 
připojit také k analogovému systému Master Link pomocí konvertoru BeoLink 
Converter. Uživatelé tak mohou BeoVision Avant využívat jako hlavní přehrávač A/V 
sestavy k přehrávání hudby v jiných místnostech propojených pomocí sestavy 
Master Link.

HDMI: 6 konektorů

USB: 2 konektory 

Power Link: 5 konektorů, každý se 2 kanály pro připojení externích reproduktorů  
a subwooferu 

PUC: 3 konektory (k ovládání až šesti externích zařízení)

WLAN/LAN 

Ochrana PIN kódem

Kompatibilita DLNA: BeoVision Avant funguje jako přehrávač digitálních médií, 
takže může přehrávat obsah z dalších DLNA kompatibilních zařízení včetně 
BeoSound 5.

Připojení k zařízením jiných firem: lze připojit set-top box, herní konzoli, 
přehrávač Blu-ray disků, HDD a Apple TV (které lze umístit uvnitř skříně), NAS 
server a pevný disk; díky integrovanému vyhledávači médií lze prohlížet fotografie 
nebo poslouchat hudbu z USB disku nebo NAS serveru. 

Doplňky: 
 Stojany a držáky

o Motorizovaný podlahový stojan
o Motorizovaný stolní stojan
o Motorizovaný nebo pevný nástěnný držák


