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Nový špičkový bezdrátový reproduktor 
BeoLab 20 kombinuje elegantní design 
s neuvěřitelně autentickým zvukem 
Nejnovější podlahový reproduktor z dílny Bang & Olufsen, BeoLab 20, 
kultivovaně předvádí svou dobře ovládanou sílu i průzračně čistý zvuk. Díky
technologii Immaculate Wireless Sound, která se pod elegantním designem
skrývá, již nic nestojí mezi vámi a hudbou v té podobě, jak ji autor 
zamýšlel.

Květen 2014  

Minimalistické linie a poměrně malý půdorys reproduktoru BeoLab 20 nic 
nenapovídají o jeho velkých zvukových kvalitách. Stačí však pustit hudbu a 
přidat hlasitost a i ti nejnáročnější hudební nadšenci se budou divit, jak 
skvěle může jejich oblíbená skladba znít. 

Podle obchodního ředitele společnosti Michaela Langagera je nový 
reproduktor výsledkem inovací vycházejících z designové tradice Bang & 
Olufsen a rozsáhlých zkušeností s výrobou audiosystémů pro luxusní 
automobily. „BeoLab 20 je ukázkou toho, co jsme se za posledních deset let
naučili o navrhování špičkových zvukových řešení pro malé prostory,“ říká 
Michael Langager. „U těchto reproduktorů má propracovaná technologie 
jediný úkol: aby hudba zněla přesně tak, jak to autor či interpret zamýšlel.“
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Kultivovaná síla a průkopnický systém zpracování zvuku
Úplně nový procesor digitálního zvuku nabízí větší výkon než jakýkoli jiný 
reproduktor těchto rozměrů. Proč by to milovníka hudby mělo zajímat? 
Protože díky tomuto nekompromisnímu novému procesoru dosáhli zvukoví 
inženýři společnosti Bang & Olufsen maxima co do rozlišení, autentičnosti 
i dynamiky, takže hudba doslova ožívá. 

„Mimo jiné jsme hodně ladili procesor digitálního zvuku, abychom odstranili
rezonance, přesně měřili teplotu magnetů a vyladili tři špičkové 
reproduktory tak, aby byla zvuková reprodukce co nepřirozenější,“ dodává 
Langager. „Když k tomu přidáte obrovský výkon, který má aktivní 
reproduktor BeoLab 20 v zásobě, výsledkem je dokonalé podání středního 
pásma i přesné, kontrolované basy s neuvěřitelně silnou dynamikou.  
S těmito reproduktory nebudete potřebovat samostatný subwoofer.“ 

Zvuk je nejdůležitějším prvkem promyšleně jednoduchého designu 
„BeoLab 20 je krásným příkladem našeho designérského kréda, že forma 
musí vycházet z funkce,“ říká Marie Kristine Schmidtová, ředitelka pro 
značku, design a marketing. „Každý aspekt designu reproduktoru má své 
akustické opodstatnění a dohromady tvoří minimalistické sochařské dílo, 
které umocní vzhled každé místnosti.

Ikonický výškový reproduktor v podobě akustické čočky, výsledek 
mistrovské řemeslné práce s kovem, rozptyluje vysoké frekvence 
rovnoměrně po místnosti v rozsahu 180 stupňů. Nezáleží tedy na tom, jestli
hudbu posloucháte radši z pohovky nebo z křesla, protože místo, kde právě
sedíte, je pro poslech vždy to nejlepší. Reproduktory se na hliníkovém 
podstavci jakoby vznášejí nad podlahou, a mohou tak podávat lepší výkon 
v oblasti basů. I neobvyklý vzhled zadní části reproduktoru má svůj důvod: 
matně černá chladicí mřížka rozptyluje teplo, takže výkonné reproduktory 
ze sebe mohou vydat vše, aniž by se přehřály. 

Žádné dráty, jen skvělý zvuk
Bang & Olufsen se jako první výrobce připojil k revoluční platformě WiSA a 
BeoLab 20 je nejnovějším reproduktorem této společnosti využívajícím 
technologii Immaculate Wireless Sound. Díky spolehlivému vícekanálovému
streamování digitálního zvuku, které WiSA zajišťuje, vám BeoLab 20 
připraví prvotřídní poslechový zážitek, aniž by narušoval vzhled interiéru, v 
kterém je umístěn.

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
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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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