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BeoLab 4 vítězem soutěže o 

nejčistší zvuk 
 

 

Přídavné reproduktory BeoLab 4 od Bang & Olufsen se staly 

vítězem testu německého časopisu Stereoplay. 

 

 

Duben 2007 

 

Poslouchání internetového rádia nebo vlastní hudby 

prostřednictvím počítače se stalo součástí životního stylu nejen mladé 

generace. Proto významný německý časopis o hi-fi Stereoplay uspořádal 

produktový test osmi vybraných reproduktorů od firem, jako jsou Bose, JBL 

a Bang & Olufsen. Test poměřoval kvalitu špičkových počítačových 

reproduktorů na současném trhu, který se rychle rozšiřuje o nové a stále 

lepší produkty. Technologická úroveň těchto výrobků je již taková, že jsou 

schopny přinést opravdový zážitek z poslechu, a to ve stejné kvalitě jako 

klasická hi-fi. 

 

 



 MEMORANDUM  2/2 

 

Vítězem testu se stal právě BeoLab 4, který suverénně promění váš 

počítač v profesionální hi-fi systém. Časopis Stereoplay ocenil především 

jeho průzračný zvuk, silný, vyrovnaný výkon a nadčasový design v podobě  

20 centimetrů vysokého jehlanu. Bohatý a vyvážený zvuk těchto malých 

pyramid překonal všechny ostatní testované reproduktory. 

Závěrečným komentářem – malý, ale dobrý (klein aber fein) - 

doporučuje časopis Stereoplay reproduktory BeoLab 4 všem náročným 

posluchačům a milovníkům kvalitního zvuku.  

Bang & Olufsen je hrdý na kvalitu svých výrobků, které dokáží 

vynikající stereofonní zvuk přenést až na váš pracovní stůl. Proto nás těší, 

že se můžeme pochlubit i skvělými výsledky, které BeoLab 4 dosáhl mezi 

testovanými výrobky.    

 

      
 
 
Bang & Olufsen a/s 
Společnost byla založena v roce 1925 v dánském Strueru. Ve světě je známá charakteristickým 
sortimentem kvalitní spotřební elektroniky, která symbolizuje naši vizi: „Máme odvahu neustále zkoumat 
běžné věci a hledat v nich neobyčejné dlouhodobé zážitky.“ Bang & Olufsen Group vyrábí jedinečný 
sortiment televizorů, hudebních systémů, reproduktorů, telefonů a produktů z oblasti medicíny a 
multimédií. Obrat společnosti Bang & Olufsen byl ve fiskálním roce 2005/2006 4,225 milionů DKK (566.5 
milionů EUR), má více než 2 400 zaměstnanců a prodává výrobky do více než 60 zemí celého světa. Další 
informace o společnosti Bang & Olufsen a/s jsou k dispozici na adrese www.bang-olufsen.com. 
Distributorem značky Bang&Olufsen pro ČR je společnost KD ELEKTRONIKA  
(www.kd-elektronika.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím: 
Kontakt, fotografie v tiskové kvalitě: 
Marie Lukáčová 
PR senior manager 
FABRIKA reklamní agentura 
Na Florenci 31, 110 00 Praha 1 
E-mail: lukacova@fabrika.cz 
Tel.:  +420 255 777 234 
Fax:  +420 255 777 200 
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