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Znovuzrození klasického designu: kultovní sluchátka Form 2 nestárnou, 
už je jim 30 let

Form 2, sluchátka B&O PLAY s nejdelší životností na trhu, p �icházejí s novým moderním 
mikrofonem, t �ítla � ítkovým ovládáním, v �tším uživatelským komfortem a navíc se ješt �  
p �ejmenovala  na Form 2i.

Form 2i jsou ultralehká stylová sluchátka na uši s p �sobivým a poctivým stereozvukem. 
Sou�asná  sluchátka jsou postavena na popularit �  svého p�edch �dce  a na skute �nosti, že 
jsou �  jako exemplá�  stálé sbírky Muzea moderního um�ní  v New Yorku �  široce známým 
a bez pochyb kultovním designovým kouskem. 

STÁLE MODERNÍ 
Kanadský pr �myslový designér Steve McGugan, tehdy 23letý, navrhl v roce 1983 
sluchátka �  Form 2, která se stala jedn�mi  z nejpopulárn �jších v historii.

Dnes, po více než 30 letech od doby, kdy McGugan nakreslil první skici a vyrobil 
kartonové 3D modely, dostala sluchátka Form 2 vítanou modernizaci v podob�  in-line 
mikrofonu, t�ítla � ítkového ovlada �e  a vylepšeného designu pro pohodlné nošení. 

Form 2i, jak se nov�  sluchátka jmenují, budou k dostání celkem v 6 zá�ivých a stabilních 
barvách: k �erné,  bílé a �ervené p�ibyla nová edice v modré, zelené a šedé.

V 80. letech, v é�e  walkmanu, byla Form 2 navržena jako elegantní stylová p�enosná 
alternativa k jiným sluchátk �m.  Ale i p�es  tuto trendovost se jim poda�ilo  z �stat  v kurzu a 
p�ekonat období, kdy bylo zvykem brát spot�ební elektroniku jako n �co,  co byste nem�li  
m�nit  tak �asto.

Zachování jednoduché aerodynamické konstruk �ní  estetiky a snížení váhy na 
neuv� � i telných 90 gram �  zaru �uje  sluchátk �m  Form 2 nad�asovost a kultovní status. Se 
sou�asnými aktualizacemi v duchu B&O PLAY od Bang & Olufsen mají zajišt �nou  
popularitu na dalších 30 let.

STÁLE SKV �LÝ  ZVUK 
Zvukový profil je stejný jako kdysi: autentický a � istý,  p�esn �  takový, jak si ho autor � i  
interpret p�edstavoval, bez „kosmetických úprav“ a p�epálených bas � .



Form 2 mají dob�e  definovanou zvukovou scénu, je to kombinace dobrých bas � ,   cílených 
st�ed �  a p�esných výšek.

A NAVÍC LÉPE SEDÍ
Form 2 váží pouhých 90 gram �.  Díky tomu jsou lehou�ká  a skv�le  se hodí pro život v 
pohybu.

Lepší p �na  na náušnících zaru �uje  v �tší  pohodlí. V kombinaci s malou hmotností a 
ergonomickým tvarem jsou sluchátka pohodlným kouskem do audiovýbavy, který m�žete  
bez obav používat i delší dobu.

CENA
Form 2i se prodává za 129 €  

O B&O PLAY:
Zna�ka B & O PLAY, pevn�  zakotvená v historii vynikajícího designu, zpracování a inovací 
výrobk �  Bang & Olufsen, interpretuje stejné hodnoty novým typem moderních produkt �  ur �ených 
mladistvým, designov�  uv �dom � lým  lidem s aktivním životním stylem. 

Portfolio B & O PLAY je složené ze samostatných p�enosných výrobk �,  které se ovládají intuitivn �
a snadno se p�izp � sobí  vašemu každodennímu životu, a �  jste doma nebo na cestách.

Stylové provedení dotvá�ejí  pe �liv �  vybrané materiály a technologie, které jsou nejlepší ve své 
t �íd � .  Z kombinace toho všeho vychází jediný cíl a smysl existence výrobk �  B & O PLAY: 
poskytnout lidem okouzlující zážitky.

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

Distributorem zna�ky  Bang&Olufsen a B&O PLAY pro � R  je spole �nost  KD ELEKTRONIKA. 
www.kd-elektronika.cz 
Fotografie ke stažení na adrese http://mediacenter.bang-olufsen.dk/

PR kontakt: Marie Luká �ová
PR komunikace
E-mail: lukacovapr@gmail.com
Tel.: +420 602 289 682
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