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Nový nápad Bang & Olufsen: intuitivně 
jednoduchá televize s mechanickými inovacemi

Inovativní televizí BeoVision Avant boří společnost Bang & Olufsen 
představy o tom, jaké místo má zaujímat televize v domácnosti. Nechybí 
nepřekonatelný obraz v rozlišení Ultra High Definition (4K) ani autenticita 
zvuku, ze které otevřete ústa údivem. Protože chápeme to, jak se má 
televize přizpůsobit vašemu životu, a víme, jak spojit multimediální zábavu 
s nekompromisním designem, nabízí vám BeoVision Avant také úžasné 
pohodlí.

Květen 2014 

Inovace ve společnosti Bang & Olufsen začíná tím, že porozumíme 
potřebám zákazníků; teprve pak se technologie a řemeslné mistrovství 
spojují a vzniká design trvalé hodnoty.

Jeden příklad za všechny: nejnovější televize BeoVision Avant. Toto 
centrum zábavy je novou vlajkovou lodí Bang & Olufsen. Avant vychází 
z vlastního výzkumu společnosti a jejích inovací a má dost síly i 
rafinovanosti na to, aby celé rodině připravil dechberoucí zážitky, když se u 
televize sejde. Také však umí ukázněně splynout s prostorem a životním 
stylem rodiny, když má na programu zrovna něco jiného. A protože byla 
televize navržena tak, aby i v měnícím se digitálním světě dlouho vydržela, 
dokáže se hladce propojit se všemi zařízeními a zdroji obsahu, které rodina 
používá, a není to vůbec složité.
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Podle ředitele společnosti Tue Mantoniho vznikla televize BeoVision Avant 
proto, aby si nároční zákazníci mohli doma vychutnávat maximálně 
autentický zážitek, intuitivní jednoduchost a pohodlí.

„Naše průzkumy dokládají, že toho uživatelé od televize chtějí čím dál víc,“ 
vysvětluje. „Lidé mají málo času a přejí si, aby zábava stála za to a oni se 
na ni, i jeden na druhého, mohli soustředit, a ne řešit technickou stránku 
věci. BeoVision Avant tato očekávání rozhodně naplňuje. Název Avant 
odkazuje na naši zatím nejúspěšnější televizi, kterou jsme pod stejným 
jménem uvedli na trh v roce 1995. Doufáme, že stejně jako první televizor 
Avant přinesl velkou změnu v analogové éře, nový BeoVision Avant nastaví 
měřítka toho, co by se mělo od televize očekávat v budoucnu.“ 

Seznamte se s televizí BeoVision Avant online:www.bang-olufsen.com/BeoVision-
Avant

Mechanická kouzla a pohodlí
BeoVision Avant ctí tradici značky Bang & Olufsen, která krotí techniku, aby
jednoduše sloužila, a přináší řadu inovací sbližujících elektroniku                
s magickým pohybem. 

Aby mohla mít plochá televize tak úžasný zvuk, navrhli její tvůrci diskrétní, 
ale výkonný zvukový panel, který se vysune, když je televize zapnutá, a 
zasune se dovnitř, když ji vypnete. Pohyb panelu je synchronizován 
s pohybem nových stojanů, takže televize se jedním plynulým pohybem 
nastaví do polohy, v níž bude připravena ke sledování a poslechu.

Nový výběr držáků a stojanů pro BeoVision Avant umožňuje umístění na 
zdi, na stole a na podlaze, a tak se dá i opravdu velká televize sladit se 
zařízením místnosti snáz a s větším výběrem možností než dříve. Šlo nám  
o to navrhnout televizi, která bude splývat s obývacím pokojem, když bude 
vypnutá, a pak se probudí k akci a stane se středem pozornosti, až ji 
zapnete. Abyste na ni viděli, nemusíte přestavovat obývák. Nové stojany 
televizi natočí k vám, když se na ni chcete dívat. A až skončíte, otočí ji zase
zpátky.

Podívejte se, jaká kouzla stojany umí:
www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Innovation

Neuvěřitelně autentický zvuk 
BeoVision Avant zní úžasně, tak jak byste od televize Bang & Olufsen čekali,
aniž byste museli cokoli ladit či nastavovat. Připravte se ale na to, že 
zjistíte, jak dobrý zvuk může mít televize s celými osmi reproduktory a osmi
samostatnými zesilovači.
 
Zvukový panel, který se jako kouzlem vysune, když televizi zapnete, 

http://www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Innovation
http://www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant
http://www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant
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podává vynikající výkon sám o sobě. Chcete-li připojit externí reproduktory,
ať už kabelem nebo bezdrátově, a užít si skutečně prostorový zvuk, díky 
integrovanému modulu prostorového zvuku 7.1 není nic jednoduššího.

O BeoVision Avant se více dozvíte zde:
www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Sound

Dokonalý obraz
Nová funkce Chromatic Room Adaptation pomocí dvou čidel analyzuje 
okolní světelné podmínky a přizpůsobuje podle nich obraz tak, aby 
kompenzovala barevné tóny místnosti. Špičkový antireflexní povrch na obou
stranách obrazovky eliminuje 98 % odlesků.

Podívejte se na všechny funkce a specifikace:
www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Specifications

Ať se na BeoVision Avant budete dívat kdekoli, vždy vám nabídne nevšední 
zážitek v rozlišení Ultra High-Definition (4K). 

Unikátní nový ovladač BeoRemote One s vlastním nastavením
Nový ovladač BeoRemote One přichází s funkcí MyButtons, jež uživatelům 

umožňuje vytvořit si tři různá 
vlastní nastavení, která zvolíte 
jediným dotykem. Součástí 
nastavení může být program, 
hlasitost a dokonce i poloha 
televize na stojanu včetně 
natočení obrazovky. Všechna 
nastavení tak můžete aktivovat 
jedním tlačítkem. 

O novém ovladači BeoRemote One se
více dozvíte zde: www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Innovation

Připojení k bezdrátovým reproduktorům Bang & Olufsen pomocí 
vestavěného řešení pro dokonalý bezdrátový zvuk je snadné, stačí televizi 
zapnout. Díky připojení k internetu, prostoru pro Apple TV a pevnému 
disku, který lze ukrýt do zadního panelu, je BeoVision Avant také 
perfektním centrem pro přehrávání obsahu z webu.

BeoVision Avant s úhlopříčkou 55” se prodává od 8. května 2014 výhradně 
v obchodech Bang & Olufsen.  Cena BeoVision Avant 55” včetně ovladače 
BeoRemote One je 195 800 Kč. Ceny držáků na stěnu, stojanů na stůl nebo
na podlahu začínají od 22 200 Kč.

http://www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Innovation
http://www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Innovation
http://www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Specifications
http://www.bang-olufsen.com/BeoVision-Avant-Sound
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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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