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BeoLab 90 
BeoLab 90 – je revoluční výrobek v oblasti zvukových a přehrávacích zařízení. Jedná 
se o nový špičkový reproduktor od společnosti Bang & Olufsen, který nabízí 
spotřebitelům dosud nevídanou úroveň řízení akustiky a výkonu zařízení. 

 
Špičkové zařízení s designem od Frackenpohl and Poulheim o hmotnosti 135 kg ve 
vás zanechá nezapomenutelný hudební zážitek. Má tvar pětiúhelníku a černá látka, 
která jej pokrývá, má tvar kosočtverce a napíná se nad ovládací jednotkou jako 
plachta. Díky ní má BeoLab 90 unikátní vzhled a vypadá působivě. 
 
Z technického hlediska uplatňuje BeoLab 90 celou řadu jedinečných přístupů, díky 

nimž si můžete doma vychutnat špičkový a vysoce kvalitní zvuk. 
 
• Špičková inovace s radikálně přesným inscenováním zvuku 
• Výjimečná flexibilita s ohledem na úpravu a umístění v místnosti. 
 
Materiály: hliník, tkanina a dubové dřevo 
 
Rozměry (Š x V x H): 23,5 x 125,3 x 74,7 cm 
 
Hmotnost: 137 kg kus 
 

 
 

Akustické komponenty 

Drivery reproduktoru: 

VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR: 7 x Scan-Speak Illuminator 30 mm 

STŘEDNÍ ROZSAH: 7 x Scan-Speak Illuminator 86 mm 

HLAVNÍ REPRODUKTOR: 3 x Scan-Speak Discovery 212 mm 

PŘEDNÍ HLAVNÍ REPRODUKTOR: 1 x Scan-Speak Revelator 260 mm 

 

Zesilovače (speciálně vyrobeno pro BeoLab 90): 

PRO VÝŠKOVÉ REPRODUKTORY: 7 x Bang & Olufsen ICEpower AM300-X 

PRO DRIVERY SE STŘEDNÍM DOSAHEM: 7 x Bang & Olufsen ICEpower AM300-X 

PRO HLAVNÍ REPRODUKTORY: 3 x HELIOX AM1000-1 

PRO PŘEDNÍ HLAVNÍ REPRODUKTOR: 1 x HELIOX AM1000-1 
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Digitální signální procesor: 

TYP DSP: 2 x analogová zařízení ADSP-21489 - 450 MHz  
VZORKOVACÍ KMITOČET: 192 kHz fixní 
 
 

Unikátní akustické parametry 
S reproduktory BeoLab 90 společnost Bang & Olufsen představuje řadu unikátních 
technologií, které společně zákazníkům poskytují výjimečnou flexibilitu a 
bezkonkurenční kvalitu zvuku. Jedná se o tyto parametry. 
 

• Aktivní rozpoznání místnost 
• Regulace šířky paprsku 
• Regulace směru paprsku 

Aktivní kompenzace místnosti 
S výrobkem BeoLab 5 společnost Bang & Olufsen přináší svůj první výrobek 
umožňující rozpoznání místnosti neboli automatickou basovou kalibraci. 

Prostřednictvím mikrofonu se měří efekt akustického chování místnosti a vytváří se 

filtr v nízkých frekvencích s cílem kompenzovat efekt místnosti.  
U reproduktoru BeoLab 90 se aktivní rozpoznání místnosti dostává na novou úroveň, 
jelikož funguje také ve středním rozsahu. Pomocí vnějšího mikrofonu můžete změřit 
účinky akustického chování vaší místnosti v různých pozicích a můžete vybírat různé 
kompenzační filtry pro různá místa.  
 
BeoLab 90 přináší v oblasti akustickém nastavení místnosti ještě další novinky: 

Zpracování více kanálů, což znamená, že jeden reproduktor BeoLab 90 nejenže 
kompenzuje artefakty, které sám přináší, ale také pomáhá upravit artefakty, které 
přináší druhý BeoLab 90 a oba reproduktory dohromady – v důsledku čehož 
navzájem regulují akustický vliv místnosti. 
 
Regulace šířky zvukového paprsku 
Akustické řešení je optimalizováno tak, aby bylo zajištěno, že se přímý zvuk z přední 

části reproduktoru může co nejvíce soustředit do úzkého paprsku, a budete-li chtít, 

lze tento paprsek znovu podle potřeby rozšířit. 
 
Jednotky driveru jsou seskupeny, tři jsou umístěny vepředu, zatímco postranní a 
zadní drivery jsou od sebe navzájem více vzdáleny. Digitální zpracování signálu nyní 
umožňuje využít umístění těchto různých reproduktorů tak, abyste mohli 

personalizovat váš požitek z poslechu, když si můžete vybírat mezi různými šířkami 
paprsků: úzkým, širokým a omni. 
Úzký paprsek (přibližně ±45 stupňů) je optimalizován na „ideální bod“ poslechu, 
když jste usazeni přímo před dvěmi reproduktory. Pokud posloucháte s rodinou nebo 
přáteli, můžete paprsek optimalizovat na větší šířku (±90 stupňů) nebo omni (360 
stupňů) s cílem rozšířit zvukový zážitek tak, aby pokryl celou místnost. 
Celkový akustický koncept výrobku BoLab 90 spočívá ve vytvoření reproduktoru, 

který v místě poslouchání dodává méně odraženého zvuku a díky tomu má 
místnost, v níž probíhá poslech, menší dopad. Výsledkem je naprosto 
bezkonkurenční kvalita poslechu. 
 
 

Regulace směru zvuku paprsku 
Ačkoliv BeoLab 90 má přední a zadní část, nabízí rovněž možnost změny směru 

zvukového paprsku v pěti různých směrech. 
 
Na horní části reproduktoru se nachází hliníková deska, která odráží tvary, jež byly 
již předtím na akustických čočkách použitých v našich vysoce kvalitních 
reproduktorech. Hliníková deska se otáčí ve vírové rotaci, a vizuálně tak signalizuje 
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360stupňovou konstrukci. LED vydává tenkou vlasovou čáru pod kruhovou destičkou 
a označuje směr zvukového paprsku. Výhodou toho je, že vizuálně podporuje směr 

zvukového paprsku, takže můžete vidět, na které místo poslechu zvukový paprsek 

míří. 

 
Uživatelské rozhraní 
 
 
Řízení určené aplikace 
Pro usnadnění provozu s ohledem na BeoLab 90 a všechny volby, které nabízí, jsme 
vyvinuli určenou aplikaci pro příjemnější používání BeoLab 90 v situacích, kde si 
chcete nastavit nebo změnit polohu poslouchání nebo šířku paprsku. Aplikace vám 

kromě toho poskytuje možnost vytvářet a vybírat různé předem nastavené typy 
poslechu optimalizované pro různé situace a pozice poslechu. 
 
Při kalibraci reproduktoru v místnosti se používá měřicí mikrofon. Je dodáván 
společně s reproduktorem, takže kalibraci lze provádět tak často, jak si bude přát 

zákazník – kdykoliv bude chtít změnit umístění reproduktoru nebo uspořádání 

interiéru, čímž může změnit akustické vlastnosti místnosti. 

 

Skříň 
Tweeterové, basové drivery a drivery středního rozsahu jsou umístěny ve více 
směrech, což zajišťuje flexibilitu optimálního zvukového výkonu vysílaného ve 360 

stupních. 
 
Tweeterové drivery a drivery středního rozsahu jsou umístěny na horní věži, která je 
umístěna v 10 mm silném obalu z umělé hmoty a jejímž cílem je zajistit 
dostatečnou stabilitu. Horní skříň má podobu složitého geometrického tvaru na 
základě výpočtu a dolaďování našich zvukových inženýrů. Účelem je zajistit co 
nejkvalitnější akustický výkon a využití různých směrů zvuku, které BeoLab 90 

nabízí. 
 
Samotná hlavní skříň váží 65 kg a je to kvalitně odlitá hliníková skříň vyrobená 

v jedné z největších hliníkových sléváren v Evropě, která má více než šedesátileté 
zkušenosti s normálním litím pod tlakem. Jedná se o největší a nejsložitější 
odlévanou hliníkovou skříň, jaká kdy byla ve společnosti Bang&Olufsen použita, 
takže zde sehrálo důležitou roli špičkové know-how v oblasti odlévání. 

 
Nedílnou součástí hliníkové skříně na zadní části reproduktorů jsou dva žebrované 
radiátory, které mají za úkol odvádět teplo z elektroniky. Tyto radiátory jsou stejně 
jako zbývající část reproduktoru zcela zakryty látkovými plachtami. 

 

Ladění zvuku  
Máte možnost provádět celou řadu úprav tak, aby byl poslech podle vašich představ, 

např. ladění zvuku podle konkrétního hudebního žánru nebo podle vaší vlastní 
preference. BeoLab 90 nabízí širokou škálu úprav rozdělených na část základního 
nastavení a speciálního nastavení, což zahrnuje vytváření a sdílení přednastavených 
ladění zvuku. 

 
Důležitou součást ladění zvuku, které jsme prováděli v našem akustickém oddělení, 

je rezonanční detekce. Jedná se o technologii Bang & Olufsen, jejímž cílem je 
zaznamenat a kompenzovat rezonanční rušení zvukových parametrů. Jedná se 
o dobře známou skutečnost, že rezonance, které vydává zařízení, drivery 
reproduktorů v krytech atd., zhoršují kvalitu reprodukce hudby, a pokud se nám 
podaří tomuto problému předejít, dosáhneme mnohem lepší kvality zvuku. 
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Problémem však zůstává rozpoznání rezonancí mezi dalšími jevy, jako je difrakce a 
odrazy. Proto je pro nás důležité odhalit rezonance z fyzických reproduktorů a 

dokázat proti nim působit. 

 
Další prvky v novém digitálním zvukovém zařízení od společnosti Bang & Olufsen, 
které je použito v zařízení BeoLab 90, zahrnují adaptivní linearizaci basu, 
kompenzaci tepelné komprese a tepelnou ochranu. 
 
Technologie adaptivní basové linearizace (ABL) byla původně vyvinuta tak, aby 
vytvářela rozšířený nízkofrekvenční rozsah z menších reproduktorů prostřednictvím 

konstantního monitoringu úrovně výstupního signálu a omezení jeho výstupu 
v limitovaném frekvenčním pásmu s cílem zabránit deformacím při vyšších 
poslechových hladinách. To se používá také v zařízení BeoLab 90, ačkoliv při 
mnohem nižším frekvenčním rozsahu, než je běžné. Ačkoliv je BeoLab 90 „malým“ 
reproduktorem pro signály pod 20 Hz – následně se použije upravená varianta 
našeho algoritmu ABL zasahující do infrazvuku za účelem ochrany reproduktorů a 
nízkofrekvenčních zesilovačů proti tomu, aby zasahovaly mimo jejich limity, což 

ovlivňuje celkovou kvalitu zvuku. 

  

Výrobní a ochranná opatření 
 

Regulace teploty a klonování referenčního reproduktoru 
Teplota ovlivňuje zvukový výkon reproduktoru, čím vyšší je teplota, tím nižší je 
výkonnost zařízení, a pokud je příliš vysoká, riskujete tím zničení zařízení. V zařízení 
BeoLab 90 používáme při výrobě sofistikované technologie a postupy s cílem 
poskytnout vám co nejlepší řešení. 
 

Jedním z požadavků naší výroby je to, aby byly všechny reproduktory ponechány ve 
výrobní oblasti po dobu 24 hodin kvůli aklimatizaci. To znamená, že se musí 
přizpůsobit místnosti s ohledem na teplotu. To je důležité, protože chceme mít při 
zahájení montáže vlastnosti našich reproduktorů zcela pod kontrolou. Reproduktory 
„klonujeme“, což znamená, že jsou při výrobě všechny drivery měřeny individuálně 
v souladu s referenčními drivery tak, abychom se ujistili, že mají stejnou frekvenční 
odezvu. Jsou kompenzovány s ohledem na vliv teploty a statický tlak vzduchu, 

jelikož to poskytuje změny v měřeném tlaku zvuku a ovlivňuje to stereo obraz. 
Všechny změny tlaku vzduchu v den výroby se měří a jsou kompenzovány. Tímto 
způsobem si můžeme být jisti, že budeme vždy vyrábět reproduktor stejné kvality a 
v případě, že potřebujete provést na reproduktoru servisní zákrok, můžeme 
reproduktor „naklonovat“ podle referenčního reproduktoru, čímž získáte stejný 
výsledek navzdory tomu, že se změnil tlak vzduchu nebo teplota. 
 

Teplená ochrana chrání vaše reproduktory 
Kromě regulace pokojové teploty na výrobní lince rovněž sledujeme teplotu 
jednotlivých zařízení, která doma používáte k přehrávání. Tomu říkáme tepelná 
ochrana. Každý BeoLab 90 obsahuje 45 teplotních čidel, která hlásí aktuální teplotu 
různých komponentů reproduktoru zpět do svého „mozku“ DSP. Tato informace se 
potom používá s výstupním výkonem zesilovačů pro výpočet teploty dalších míst, 

jako jsou hlasové cívky driveru reproduktoru.  
 
Tato data se používají v reálném čase pro porovnání aktuální teploty komponentů 

reproduktoru s jejich „tepelnými limity“ – což jsou teploty, při nichž se roztaví 
a/nebo přestávají pracovat. Pokud se některý komponent přiblíží svému tepelnému 
limitu, provede reproduktor automatická rozhodování ohledně toho, jak nejlépe 
poruše zabránit. Skutečně uplatňované zpracování závisí na konkrétním 

komponentu (konkrétních komponentech). Pokud se například hlasová cívka 
výškového reproduktoru přibližuje svým limitům, tak se hladina tohoto výškového 
reproduktoru snižuje do té doby, dokud se neochladí dostatečně na to, aby se tato 
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hladina vrátila zpět k nominální hodnotě. K tomu pochopitelně dochází pouze 
v extrémních případech, ale pokud k tomu dojde, tak musí ochranný obvod zajistit, 

aby nedošlo k poškození vašeho obvodu a driverů reproduktoru kvůli teplotě. (Je 

však třeba poznamenat, že to není zárukou toho, že bude reproduktor ochráněn 
proti veškerému možnému poškození.) 
 
Kompenzace tepelnou kompresí 
S digitálním zařízením BeoLab 90 máme dále možnost udržovat optimální výkon i 
tehdy, pokud dochází ke kolísání teploty driverů reproduktoru.  
 

Změny teploty driveru reproduktoru ovlivňují její výkon a citlivost a v důsledku toho 
– pokud nebude přijato příslušné nápravné opatření - povedou k proměnlivé 
frekvenční odezvě. Ovlivňuje to také perspektivu stereo, pokud se jeden 
reproduktor zahřívá více než druhý. U zařízení BeoLab 90 máme digitální procesor 
signálu, který dokáže zvládnout tyto rozsáhlé kalkulace a tím zajistit, že získáme 
nejlepší výkon bez ohledu na teplotní výkyvy. Odhady provedené digitálním 
procesorem signálu nám poskytují příležitost napravit změnu frekvenční odezvy 

kompenzováním výstupu, čímž se kompenzuje také změna. 

 
Výsledkem je to, že máme reproduktor, jehož zvuk zůstává neovlivněn teplotními 
výkony, které by jinak zhoršovaly výkon. 

 

Konektivita 
Přístroje BeoLab 90 jsou připojeny prostřednictvím připojení Digital Power 
v konfiguraci master-slave s napájením zvukových zdrojů do systému 

prostřednictvím komplexního připojovacího panelu hlavního reproduktoru. Připojení 
k hudebnímu systému, k televizi, PC nebo AVR se provádí prostřednictvím 
analogového spojení Analogue Power Link, RCA nebo XLR nebo digitálního připojení 
S/PDIF, TOSLINK nebo USB-Audio. 
 
Bezdrátové připojení 
Jako dodatek k bezdrátovému připojení BeoLab 90 rovněž obsahuje technologii 

bezdrátového připojení obsahující vícekanálový digitální audio streaming (na základě 

technologie WiSA) s velmi silným výkonem. K tomu, aby měl BeoLab 90 všechny 
požadované vstupy, doporučujeme používat drátové připojení. 
 

Vstupy: 

Analogový (hlavní reproduktor) 

Power Link 

RCA  

XLR (plně vyvážené) 

Digitální:  

USB Audio (24 bit/192 kHz) 

S/P-DIF (24 bit/192 kHz) 

TOSLINK (24 bit/96 kHz) 

 

Digitální: (Hlavní a pomocný reproduktor) 

Digital Power Link (24 bit/192 kHz) 

 

Bezdrátové: 

Bezdrátový Power Link (24 bit/48 kHz) 

WiSA (24 bit/96 kHz) 
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Pro více informací se obraťte na: 

KD ELEKTRONIKA s.r.o. 
Jáchymova 4 
110 00  Praha 1 
Anna Dzurenda 
E-mail: ad.prague@beostores.com 
Tel.: 224 811 234, mobil: 602 224 614 

 

 
Společnost Bang & Olufsen založili v roce 1925 v dánském městě Struer Peter Bang a Svend 

Olufsen, dva mladí vynálezci a inženýři, kteří usilovali o to, aby lidé mohli poslouchat záznam 

zvuku ve vysoké kvalitě. Od té doby se značka stala ikonou kvalitního výkonu a špičkových 

konstrukčních řešení, a to zejména díky své dlouhodobé kvalitě, tradici a díky obrovské 

pozornosti, kterou společnost věnuje špičkovému výzkumu a vývoji. 

 

Společnost  Bang & Olufsen si nadále udržuje postavení jedné z neiinovativnějších firem 

v Dánsku a rozšířila v minulých letech svoji činnost, v rámci níž se věnovala zejména 

integrovaným audio a video řešením pro domácnosti, také na další oblasti, jako je pohostinství 

a automobilový průmysl. V důsledku toho její nynější výrobní sortiment ztělesňuje její rozsáhlé 

zkušenosti v oblasti výrobků pro domácnost, jakož i pro použití v autě i na cestách. Další 

informace o společnosti Bang & Olufsen naleznete na adrese www.bang-olufsen.com . 

 

Obrázky jsou k dispozici zdarma v mediálním středisku společnosti Bang & Olufsen: 

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

Pokud jste na této stránce poprvé, postupujte v souladu s pokyny a zaregistrujte se jako nový 

uživatel. 

 

http://www.bang-olufsen.com/

