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BeoVision 11: Zvuk i obraz plný barev, dokonalý 
design a kompletní možnosti připojení  
 

Nejžhavější novinka od společnosti Bang & Olufsen, televize BeoVision 11, 

je nejvybavenější a nejvelkorysejší model, jaký tato firma dosud 

představila. Můžete se těšit nejen na decentně luxusní vzhled této 

inteligentní televize s ohromujícím zvukem a nejlepším obrazem ve své 

třídě, ale také na úplnou nabídku on-line zábavy. Hladké spojení mezi 

obsahem a všemi členy digitální domácnosti ještě nikdy nebylo tak snadné, 

ani tak dokonale promyšlené. 

 

Struer, říjen 2012  

 

Televize BeoVision 11 posouvá měřítka toho, jak má vypadat televize jako 

zábavní a informační centrum. Tato nová plochá televize má něco pro 

každého člena digitální domácnosti a návrháři a inženýři společnosti Bang & 

Olufsen byli naprosto nekompromisní, pokud jde o jejich pověstnou 

kombinaci formy, funkce a technologie. 

 

Jak uvádí ředitel společnosti Tue Mantoni, televize BeoVision 11 má pro 

celou rodinu komplexní nabídku nejmodernější digitální zábavy té nejvyšší 

úrovně – přitom však neslevuje z nadčasové estetiky, intuitivního ovládání 

ani z kvalitního zvuku, kterým je společnost Bang & Olufsen proslulá.  
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„Chceme svým zákazníkům pokaždé nabídnout prvotřídní zážitek, ať už se 

dívají na televizi, stahují film, brouzdají po internetu nebo zkoušejí 

nejnovější videohru. Televize BeoVision 11 byla navržena tak, aby v době 

neustálého technologického vývoje držela krok se všemi členy rodiny a oni 

při tom nevycházeli z úžasu, že je od jejich oblíbené zábavy nic nedělí.“ 

 

 

Zázračně mohutný zvuk z malé skříně 

 

Dostat z prostorově omezené skříně ploché televize kvalitní, silný zvuk je 

pro většinu výrobců neřešitelný úkol. Ne tak pro společnost Bang & Olufsen.  

 

BeoVision 11 disponuje na míru navrženou ¾” výškovou, 2” středovou a 

robustní 4” basovou jednotkou v pravém i levém reproduktoru. 

Každý ze šesti reproduktorů je poháněn vlastním 32wattovým zesilovačem 

ICEpower a uložen v pryžovém pouzdře, aby se do zbytku televizoru 

nepřenášely vibrace. Nový výkonný algoritmus zpracovávání signálu vše 

sjednocuje a nenápadně přepíná mezi speciálními zvukovými režimy pro 

hudbu, sport, divadelní hry, filmy apod. 

 

S novou televizí tak okamžitě získáte překvapivě citlivou zvukovou 

reprodukci. Něco takového jste z televize ještě neslyšeli. Pokud to někomu 

nestačí, nabízí BeoVision 11 modul pro dekódování plně prostorového 

zvuku, který podporuje až 12 audio kanálů s využitím procesoru Bang & 

Olufsen TrueImage. Technologie TrueImage zajišťuje dynamický upmix a 

downmix audiosignálu, aby počet audio kanálů v příchozím signálu 

odpovídal počtu dostupných reproduktorů, a výsledkem je zvuk, jaký mezi 

televizory nemá obdoby. 

 

Podmanivá kvalita obrazu  

 

Srdcem televize BeoVision 11 je úplně nový procesor pro zpracování 

obrazu, který pohání 200Hz LCD obrazovku na principu LED s polarizátorem 

a režimem 2D nebo 3D. LED podsvícení ze dvou stran disponuje funkcí 

místního tlumení 1,5 D, což výrazně zvyšuje kontrast při sledování ve 2D. 

Radikálně se tak redukuje digitální šum a pohybová neostrost a výsledkem 

je úžasně přirozený obraz i v těch nejnáročnějších podmínkách.  

 

Společnost Bang & Olufsen televizi BeoVision 11 vybavila i řadou dalších 

skvělých funkcí pro zkvalitnění obrazu: 

 

 360° Automatic Picture Control: snímá světelné podmínky nejen před 

obrazovkou, ale také za ní a po stranách a podle nich upravuje jas a 

kontrast, aby byl divácký zážitek dokonalý.  
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 Adaptive Contrast: u velmi tmavých scén odhaluje nebývalé 

množství detailů, i když na obrazovku přímo dopadá sluneční světlo.  

 Speciální režimy pro filmy a hry: tyto nové režimy, které rozšiřují 

základní adaptivní obrazový režim, nabízejí hráčům bleskurychlou 

reakci a milovníkům filmu vyvážení bílé přesně podle záměru 

režiséra. 

 

Snadný přístup k obsahu a pohodlné ovládání 

 

BeoVision 11 je první televize s novou platformou Bang & Olufsen Smart 

TV, která umožňuje snadné přepínání mezi televizními kanály a internetem. 

Díky funkci Picture and Picture je můžete sledovat i zároveň. 

 

Stačí televizi kabelem nebo bezdrátově připojit k internetu a v pár vteřinách 

si můžete vychutnávat online obsah na velké obrazovce. Můžete si vybrat 

některou z oblíbených aplikací jako YouTube, Facebook nebo Twitter, nebo 

brouzdat kamkoli jinam se vám zachce. Můžete si dokonce ukládat záložky. 

Prohlížení stránek s pomocí dálkového ovladače je snadné. Ale když zapojíte 

svůj iPad nebo tablet se systémem Android ve spojení s aplikací BeoRemote 

a využijete výhod klávesnice s rozložením QWERTY, to teprve budete 

koukat! 

 

Pohodlné ovládání je důležitou součástí sledování televize BeoVision 11. 

Oba dálkové ovladače firmy Bang & Olufsen, Beo4 i Beo6, zajišťují snadné a 

intuitivní ovládání všech funkcí televize i dalších připojených zařízení, a 

dokonce i systému domácí automatizace, pokud patříte k vyznavačům 

maximálního propojení. 

 

Protože je BeoVision 11 televizí nejen dneška, ale i zítřka, jako jedna 

z prvních podporuje hybridní širokopásmové vysílání HbbTV. Tento nový 

celoevropský standard otevře novou éru interaktivity včetně funkce „catch-

up TV“, hlasování, her a nejrůznějších dalších personalizovaných služeb.  

 

K nahrávání DVB kanálů je volitelně k dispozici vestavěný pevný disk. 

 

BeoVision 11 podporuje DLNA, takže na ní lze jednoduše streamovat hudbu 

z chytrého telefonu nebo sledovat film z datového úložiště NAS. Kromě toho 

ji lze připojit skoro ke všemu, co vás napadne, prostřednictvím 2,4 nebo 5 

GHz bezdrátové sítě. Dále je k dispozici připojení přes Ethernet pro 

aktualizaci softwaru, dva USB porty, tři ovládací zásuvky k ovládání až šesti 

připojených zařízení a šest konektorů HDMI. Příznivci technologií Apple jistě 

ocení prostor vyhrazený pro Apple TV uvnitř skříně. 

 

Televizi BeoVision 11 můžete doma umístit čtyřmi různými způsoby. 

V místnostech, kde nejlépe funguje natáčecí obrazovka, jednoznačně vede 
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pohodlný motorizovaný stojan nebo elegantní motorizovaný nástěnný 

držák, které se dají ovládat pomocí dálkového ovladače. Kromě toho je pro 

pohodlí při sledování k dispozici nástěnný držák a podstavec na principu 

malířského stojanu. 

 

BeoVision 11 se dodává s úhlopříčkou 40”, 46” a 55”. Na výběr máte z šesti 

barev tkaniny předního krytu, stříbrného nebo černého předního rámu a 

černé nebo bílé zadní skříně.  

 

K dostání jedině v obchodech Bang & Olufsen.  

Ceny od: Cena od: 166 450 Kč 

 

 

 

Další informace: 

 
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 
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.  
 

 

PR kontakt: Marie Lukáčová 
PR komunikace 

E-mail: lukacovapr@gmail.com 
Tel.: +420 602 289 682 

 

 

http://www.kd-elektronika.cz/
mailto:lukacovapr@gmail.com

