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Bang & Olufsen oznamuje světovou premiéru 
prvního špičkového bezdrátového subwooferu 

Bang  &  Olufsen  představil  nový  bezdrátový  subwoofer  BeoLab  19.  Plně  digitální  aktivní  
reproduktor  je  prvním  subwooferem  na  světě,  který  využívá  novou  platformu  WiSA  pro  
špičkový  bezdrátový  přenos  zvuku.  BeoLab  19  se  pyšní  kvalitním  basovým  výkonem,  
flexibilitou  umístění  a  jistým geometrickým půvabem. Ještě  nikdy  jste  neměli  lepší  důvod  
rozšířit  své hudební obzory o kultivované basy, aniž  by to  narušilo  vaše obzory estetické.  
Seriózní bezdrátový subwoofer vážně stojí za úvahu!

Listopad 2013

S  Bang & Olufsen máte  právě šanci  naučit  se pár nových věcí  a odnaučit  se pár starých. 
Zaprvé,  dánští  zvukoví  experti  chtějí,  abyste  si  přidali  do  slovníku  „dodecahedron“  tj. 
dvanáctistěn.  A  zadruhé  po  vás  žádají,  ať  zapomenete  všechno,  co  jste  do  teď  věděli  o 
bezdrátovém přenosu zvuku... a také o „zašívárnách“ pro subwoofery.

BeoLab 19 je prvním subwooferem na světě, který využívá novou WiSA platformu. Velmi nízké 
frekvence jsou nyní „zabalené“ do bezdrátové krabičky. S dvanáctistěnným designem jste se 
zřejmě ještě u subwooferu ani jinde nesetkali, a tak ho směle můžete nainstalovat v místnosti 
kamkoliv,  protože  s  velkou  pravděpodobností  budete  chtít,  aby  byl  viděn.

U Bang & Olufsen je design víc než jen to, jak věc vypadá. Je to způsob, jak výrobek funguje, 
jak na vás působí a jaký ve vás vyvolává dojem. 
Z BeoLab 19 vyřazuje síla a kompetence, a to přesně vystihuje, jakým skutečně je.

„S uvedením robustního subwooferu BeoLab 19 je naše nová řada bezdrátových reproduktorů 
kompletní,“  říká  Lars Fredsgaard,  šéf oddělení reproduktorů v Bang & Olufsen. „Ať už jste 
filmovým  nadšencem,  milovníkem  Wagnera  nebo  bláznem  do  heavy  metalu,  bohaté, 
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kultivované basy vám dovolí procítit zážitek z umění nejen ušima. Pokud jste až do teď chtěli 
zažít takové basy, jaké navrhli naši inženýři, potřebovali jste k tomu dráty a objemné krabice. 
Věříme tedy, že si BeoLab 19 najde cestu do mnoha domácností, které toužily po akustických 
výhodách špičkového subwooferu, ale čekaly na lepší a estetičtější řešení.“

Pro akustický výkon a vaše potěšení z designu

Plně digitální BeoLab 19 obsahuje působivý seznam komponentů a funkcí 
v novátorsky řešené kompaktní skříni. Aby se minimalizovala vzájemná interakce, jsou dva 
speciálně  vyrobené  8palcové  reproduktory,  každý  spárovaný  s  vlastním  160wattovým 
zesilovačem třídy D, umístěny zády 
k  sobě  v  oddělených  skříních.  Za  pomoci  toho,  co  B  &  O  nazývá  zásadami  akustického 
vyrovnávání (Acoustic Balance Principle), reproduktory koordinují stejné, ale opačně působící 
síly, k eliminaci nežádoucích vibrací. Co z toho pro vás vyplývá? Že máte perfektní zvuk a 
flexibilnější možnosti, kam subwoofer umístit. Silný zvuk se může rozléhat v pokoji bez toho, 
že se vám bude houpat police nebo dokonce nábytek, na který jste se rozhodli subwoofer 
postavit.
 
Variabilita umístění je rozšířena přepínačem reagujícím na polohu subwooferu v místnosti. Ten 
optimalizuje jeho nastavení podle toho, zda je v rohu, ve volném prostoru nebo u zdi. I když 
lidské  ucho  není  schopné  rozeznat  směr  nejnižších  slyšitelných  frekvencí,  je  tato  funkce 
vítaným doplňkem, protože odrazové vlastnosti v pokoji ovlivňují celkový zvukový obraz. 

Ve výbavě nechybí ani ochrana proti přehřátí a funkce adaptivní linearizace basů (Adaptive 
Bass Linearisation ‒ ABL), a tak můžete knoflík volume otočit na doraz bez obav z přehřátí 
nebo vyhrocených situací. Přepínač fáze a filtr nízké frekvence jsou dalšími ovládacími prvky, 
se kterými snadno řídíte basy a integrujete je do sestavy dalších reproduktorů. 

Dodecahedron: dvanáctistranný mnohostěn 

Dodecahedron, dvanáctistěn, je novotvar odvozený z řeckých výrazů pro  dvanáct a  obličej. 
Designer  Jakob  Wagner  zvolil  tento  nadčasový  tvar  pro  skulpturní  identitu  i  strukturální 
integritu BeoLab 19. Tento pozoruhodný tvar je složen z dvanácti pravidelných pětiúhelníků. 
Stylový  kontrast  matně  černému,  bílému nebo šedému dvanáctistěnu tvoří  kroužky  kolem 
reproduktorů, které jsou zhotoveny z eloxovaného hliníku. 

Bezchybný bezdrátový zvuk

BeoLab 19 je jedním ze tří nových reproduktorů, jejichž prostřednictvím 
Bang  & Olufsen představuje svoji vlastní koncepci bezdrátového zvuku  Immaculate Wireless 
Sound.

Pro značku Bang & Olufsen je typické, že se už dlouho snaží o to, aby reprodukovaný zvuk zněl 
tak, jak si to jeho tvůrce přál. S technologií Immaculate Wireless Sound poprvé v historii tuto 
tradici akustické ryzosti přenáší do bezdrátového věku.

WiSA – nový bezdrátový standard
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Protože BeoLab 19 funguje v novém standardu WiSA, jediné, co potřebujete udělat, je připojit 
tyto  aktivní reproduktory do zásuvky v místnosti s jakýmkoli WiSA kompatibilním vysílačem, 
abyste je bezdrátově připojili k televizi, Blu-ray přehrávači nebo set-top boxu.

Například  všechny reproduktory Bang & Olufsen vybavené technologií Immaculate Wireless 
Sound hladce, jednoduše a nenápadně připojíte k WiSA aktualizované verzi televize BeoVision 
11. S integrovanými vysílači a přijímači kompatibilními s WiSA platformou nyní Bang & Olufsen 
nabízí  bezkonkurenční akustický výkon v bezdrátovém nastavení prostorového zvuku. Nové 
reproduktory můžete samozřejmě také připojit kabelem do stávající kabelové instalace. 

Platforma The Wireless Speaker and Sound Association (WiSA) využívá relativně nepřetíženou 
frekvenci 5,2–5,8 GHz, aby se zabránilo rušení jinými signály. To je dostatečně široké pásmo 
pro  streamování  24  bitů  nekomprimované  hudby  v  nativní  vzorkovací  frekvenci. WiSA je 
prvním bezdrátovým systémem v U-NII  pásmu, který poskytuje  multikanálový  výkon až do 
plného 7.1 prostorového uspořádání.

Cena 2 764 €

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 od té 
doby tato značka 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.

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.

Distributorem značky Bang & Olufsen pro ČR je společnost KD ELEKTRONIKA.
www.kd-elektronika.cz
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