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Vydejte se na cesty stylově se zlatou edicí sluchátek BeoPlay H3

BeoPlay H3, oblíbená sluchátka do uší z řady B&O PLAY od Bang & Olufsen právě zezlátla. 
Elegantní a pohodlná sluchátka jsou tak k dispozici ve čtyřech barvách: jejich zlatá edice se 
právě připojila k dosud nabízeným variantám v černé, stříbrné a červené barvě.

Zlato nikdy nevyjde z módy. Po staletí bylo zlato ceněno jako drahý kov, bylo vyhledávané pro 
půvab a eleganci, která k němu patří.

V podobě zlaté edice BeoPlay H3 dánští designoví a zvukoví průkopníci z Bang & Olufsen 
nabízejí stylový a expresivní způsob, jak si užívat high-end zvuk na cestách. 

Zlatá barva vás zahřeje. V kombinaci s černým pouzdrem a kabelem, který vede ke sluchátku 
do ucha, je nadčasová a přitom sexy. Působí dojmem solidnosti a kvality, která dokonale ladí s 
každým outfitem. 

SKVĚLÝ VZHLED A DOBRÝ POCIT
Sluchátka BeoPlay H3 jsou ztělesněním designu a filozofie B&O PLAY. Nabídnou vám to 
nejlepší ve své třídě, eleganci a skvěle odvedené řemeslo, jednoduchost vzhledu i 
každodenního používání a ještě něco, co se zažije zřídkakdy u takovéhoto typu sluchátek: s 
potěšením je budete mít v uších dokonce i delší dobu.

Zvolili jsme tu nejvhodnější geometrii, abychom vám zajistili pohodlné a bezpečné nošení. 
Proto jsme si nechali vypracovat důležité studie o tvarech a křivkách lidského ucha. Součástí 
sluchátek jsou i výměnné, velmi měkké gumové špunty v různých velikostech, a tak budou 
sluchátka perfektně sedět, ať máte téměř jakýkoliv tvar nebo velikost ušního boltce.



ZNÍ LÉPE
Jak uslyšíte, BeoPlay H6 nechybí zvukový podpis Bang & Olufsen. Sluchátka se vyznačují 
autenticitou a čistotou zvukového profilu, a tak můžete poslouchat hudbu v souladu se  
záměrem jejího autora či interpreta, bez vylepšení nebo zbytečného důrazu na basy. 

Sluchátka BeoPlay H3 obsahují dynamický zvukový design plného tónového rozsahu s 
integrovaným, speciálně navrženým 10,8mm ovladačem, který u sluchátek této velikosti 
poskytuje překvapivý zvukový výkon. Miniaturní basový port uvnitř sluchátka zajistí skvělý 
zvuk v nízkých frekvencích. V kovové části sluchátka jsou precizně vyvrtané otvory, které 
slouží k odvětrávání, když ovladač při přehrávání pracuje, a přesto je únik zvuku minimální a 
reprodukce hudby naprosto přirozená. 

VYROBENO K POUŽÍVÁNÍ
BeoPlay H3 jsou vyrobena z lehkého kovu, který je ale neuvěřitelně odolný proti poškrábání. 
To, že sluchátka neváží téměř nic, aktivní lidé jistě ocení. Potěší je také mikrofon a flexibilita 
in-line ovládání připojeného přístroje přímo z kabelu.

O DESIGNEROVI
BeoPlay H3 navrhl Jakob Wagner, dánský průmyslový designer známý svým vzrušujícím, 
dynamickým designovým rukopisem, který nedělá kompromisy mezi kvalitou a funkčností.

CENA
BeoPlay H3 Golden Edition se prodává za 249 € 

O B&O PLAY:
Značka B & O PLAY, pevně zakotvená v historii vynikajícího designu, zpracování a inovací výrobků Bang 
& Olufsen, interpretuje stejné hodnoty novým typem moderních produktů určených mladistvým, 
designově uvědomělým lidem s aktivním životním stylem. 

Portfolio B & O PLAY je složené ze samostatných přenosných výrobků, které se ovládají intuitivně a 
snadno se přizpůsobí vašemu každodennímu životu, ať jste doma nebo na cestách.

Stylové provedení dotvářejí pečlivě vybrané materiály a technologie, které jsou nejlepší ve své třídě. Z 
kombinace toho všeho vychází jediný cíl a smysl existence výrobků B & O PLAY: poskytnout lidem 
okouzlující zážitky.

DALŠÍ INFORMACE:
Pro více informací o B&O PLAY navštivte www.beoplay.com

Distributorem značky Bang&Olufsen a B&O PLAY pro ČR je společnost KD ELEKTRONIKA. 
www.kd-elektronika.cz 
Fotografie ke stažení na adrese http://mediacenter.bang-olufsen.dk/
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