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B&O PLAY od BANG & OLUFSEN

Aktualizace  moderní  klasiky:  Rozšíření  inovativního  uživatelského
rozhraní a integrace dalších digitálních služeb

BeoPlay A9 je k dispozici ve 2 barvách: černé a bílé. Cena 2032 EUR / 56 896
CZK 

Uznávaný  hudební  systém  BeoPlay  A9  od  B&O  PLAY  společnosti  Bang  &
Olufsen  byl  právě  technologicky  aktualizován,  což  umožní  jeho  ještě
jednodušší a pohodlnější  využití  v každodenním životě.  Nyní  je k dispozici
streaming Bluetooth 4.0, zabudovaný přístup ke službám Spotify Connect a
Deezer a aplikaci TuneIn s miliony skladeb, seznamy skladeb a rozhlasovými
stanicemi a vylepšené magické dotykové rozhraní.

Tato aktualizace kultovní BeoPlay A9 Vám nyní umožní streamovat hudbu ze všech
Vašich digitálních zařízení. Chcete-li použít Bluetooth, AirPlay či DLNA, A9 si s tím
poradí.  Jeho  používání  je  pro  uživatele,  jako  vždy  bezproblémové,  intuitivní  a
navržené tak, abyste se mohli soustředit pouze na jediné – skvělou hudbu.

Ovládání tohoto hudebního systému je taktéž velice snadné; jednoduché posuny na
aktualizovaném dotykovém senzoru Vám umožní nejen měnit skladby či hlasitost, ale
poklepáním můžete také přeskakovat dopředu a zpět ve Vašich seznamech skladeb či
mezi  oblíbenými  internetovými  rozhlasovými  stanicemi.  Pokud  dáváte  přednost
dálkovému ovládání, stačí použít svůj smartphone či tablet. Jak jednoduché!

Pod povrchem se stále skrývá motor,  který přináší  pořádných 480 W syrové, ale
uhlazené síly skrze digitální zesilovací systém třídy D s oddělenými zesilovači pro
každý  z  5  vestavěných  reproduktorů,  včetně  impozantního  8palcového  basového
reproduktoru, který Vám zaručuje, že basy skutečně pocítíte.

Co se vzhledu týče, BeoPlay A9 zapadne a vynikne. Můžete si sami zvolit, zda ho
pomocí  vyměnitelných  dřevěných  noh  umístíte  na  podlahu  či  pomocí  držáku
přimontujete na stěnu. Přední kryt lze snadno vyměnit, a A9 tak barevně přizpůsobit
Vaší náladě či interiéru.



„BeoPlay A9 uspěl komerčně i u kritiků – v mnoha ohledech ho lze nazývat moderní
klasikou,“ říká Henrik Taudorf Lorensen, ředitel B&O PLAY, a pokračuje, „ale jako
společnost se vždy snažíme zlepšovat. Technologické aktualizace, které jsme dnes
přidaly, dělají z A9 ještě lepší produkt, na který jsme velice hrdí, jelikož podtrhuje
náš závazek špičkového designu a zvuku, stejně jako technologického pokroku.“

 Vyrobeno pro libovolné zařízení
Připojte pomocí AirPlay, DLNA či Bluetooth 4.0 a zaposlouchejte se do Vaší
hudby během několika vteřin.

 Vylepšené magické ovládání
Stačí  poklepat či  přejet  prsty přes dotykový senzor umístěný v horní  části
zvukového  systému  pro  plné  ovládání  hlasitosti,  výběr  skladby  a  výběr
internetových rozhlasových stanic.

 Snadný přístup k hudbě
Zabudovaný přístup ke službám streamování hudby, jako je Spotify Connect a
Deezer a internetovému rádiu TuneIn, znamená snadný přístup k milionům
skladeb, seznamům skladeb a rozhlasovým stanicím.

 Hodí se do každé místnosti
Díky funkci pro přizpůsobení se prostoru A9 optimalizuje svůj zvuk v závislosti
na svém umístění v místnosti.

 Pro budoucnost
automatická aktualizace nových funkcí a služeb

Pro více informací jděte na www.beoplay.com/A9 

O BEOPLAY A9

BeoPlay  A9  navrhl  Øivind  Alexander  Slaatto,  oceněný  mladý  dánský  designér
známý  svým  důrazem  na  čisté  linie,  elegantní  funkčnost  a  odborné  využití
materiálů. Produkt byl uveden na trh v listopadu 2012.

CENY A VARIANTY

Cena BeoPlay A9 je 2032 EUR / 56 896 CZK

Lze zakoupit  v obchodech Bang & Olufsen a dalších vybraných obchodech od
ledna 2015.

BeoPlay A9 je dostupný ve dvou barvách: černá a bílá. Extra přední kryty jsou
dostupné ve škále barev.

http://www.beoplay.com/A9


DALŠÍ INFORMACE
Více informací se o B&O PLAY dozvíte na webové stránce: www.beoplay.com.
Novinky můžete sledovat i na Facebooku: www.facebook.com/beoplay.
Obrázky najdete na: www.flickr.com/beoplay.

Distributorem značky Bang & Olufsen a B&O PLAY pro ČR je společnost 
KD ELEKTRONIKA s.r.o.    www.kd-elektronika.cz.

PR kontakt:
Ing. Dana Makrlíková 

E-mail: dana.makrlikova@kd-elektronika.cz

Telefon: 603215050


