
TISKOVÁ ZPRÁVA

Bang & Olufsen představuje luxusně 
jednoduchý zvukový systém. Pustit si 
hudbu je teď stejně snadné jako rozsvítit 
světlo.

Bang & Olufsen představuje nový zvukový systém BeoSound Essence, který nabízí ten 
nejjednodušší způsob, jak si pustit hudbu do života: prostě zmáčkněte tlačítko.

Leden 2014 

Střet možností
Většina  digitální  hudby,  ke které  se  můžeme dostat  prostřednictvím cloudových hudebních 
služeb nebo přes telefon či tablet, zůstane neobjevená, protože nemáme čas ji hledat, zapínat 
zvukový systém 
a připojovat se. A tak ačkoliv bychom chtěli,  málokdy posloucháme něco opravdu nového, 
protože je to příliš komplikované. 

Změna hry 
BeoSound Essence  mění  hru.  Odteď jedno zmáčknutí,  jen  jeden dotek,  umožní,  abyste  si 
mnohem víc užívali své oblíbené hudby v prémiové kvalitě a každý den.

Nejnovější přírůstek od Bang & Olufsen zásadně zjednodušuje přístup 
k  paletě  digitální  hudby  prostřednictvím  možností,  které  vám nabízí  cloud,  počítač,  NAS, 
mobilní telefon nebo tablet. 
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Umístěte  ovladač  BeoSound  Essence  kamkoliv  vám  to  vyhovuje,  například  na  zeď  vedle 
vypínače světel, a můžete si pustit hudbu, jakmile vejdete do místnosti. Druhý ovladač dejte 
třeba vedle  topinkovače  a  servírujte  si  probouzecí  melodie  k snídani.  Jeden dotek  stačí  k 
puštění,  dalším  můžete  přeskakovat  mezi  playlistem  a  internetovým  rádiem,  můžete 
nastavovat  hlasitost  ‒  a  to  úplně  stačí.     
 

Všechno záleží na přístupu
Společnost Bang & Olufsen v posledních pár letech investovala nemalou částku, aby zmapovala 
způsob, jak lidé poslouchají digitální  hudbu a jak se změnila „spotřeba“ hudby od nástupu 
digitálních médií a streamování. Kromě etnografických a behaviorálních výzkumných projektů v 
Evropě,  Číně  a  USA  Bang  &  Olufsen  každoročně  pořádá  Inovační  tábor  věnovaný 
konceptuálnímu  designu  a  vývoji  novátorských  produktů,  a  proto  se  stal  průkopníkem 
zvukových a designových novinek. 

„BeoSoud Essence vznikl proto, aby umožnil lidem snadný přístup k jejich oblíbené muzice ve 
zvukové  kvalitě  Bang  &  Olufsen,“  vysvětluje  CEO  společnosti  Tue  Mantoni.  „Na  základě 
etnografických studií a výzkumů chování lidí jsme vyvinuli nejjednodušší uživatelské rozhraní 
na trhu určené těm, kdo nechtějí dělat kompromisy v kvalitě a výkonu. BeoSound Essence 
vychází z tradice značky a jejího pochopení pro uživatele i technologie 
a usnadňuje ovládání.“

Zvukový  systém BeoSound  Essence  tvoří  dva  komponenty:  hliníkový  ovladač  příjemný  na 
dotek  v  klasickém designu  Bang  &  Olufsen a  skrytá  krabička,  ve  které  je  schované  vše 
potřebné k tomu, abyste se nemuseli obávat, zda „kouzlo“ vyjde. Tato krabička je centrem pro 
streamování pomocí AirPlay a DLNA, Spotify Connect nebo QPlay a umožňuje přístup k tisícům 
celosvětových internetových rozhlasových stanic.

Zvuk Bang & Olufsen 
Zkombinujte zvukový systém BeoSound Essence s jakýmkoliv párem aktivních reproduktorů 
Bang  & Olufsen, a máte vynikající  akustický zážitek, který je okamžitě k dispozici  ‒ teď i 
kdykoliv v budoucnosti. 

Aplikace BeoMusic 
V souvislosti  s uvedením BeoSound Essence na trh Bang & Olufsen také představí aplikaci 
BeoMusic, která zjednodušuje ovládání hudby jak 
z přístrojů s operačním systémem iOS, tak s Androidem. Aplikace je dokonalým pomocníkem 
při intuitivním hledání a přehrávání hudby 
z mobilů, PC nebo NAS přístrojů stejně jako k přístupu ke globálním internetovým rádiím.

Dostupnost a ceny
BeoSound Essence bude k dostání  na jaře  v prodejnách Bang  & Olufsen po celém světě. 
Doporučená cena: 795 € za zvukový systém složený 
z  nástěnného  ovladače  a  skrytého  boxu.  Cena  doplňkových  nástěnných  nebo  stolních 
dálkových ovladačů je 150 €.

Seznamte se s BeoSoud Essence na bang-olufsen.com/essence

Poznámka: AirPlay čeká na finální certifikaci.
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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
Telefon: 602 289 682
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