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PŘEDSTAVUJEME BEOPLAY S8 – VÝKONNÝ REPRODUKTOR, SE KTERÝM VÁS 
BUDE STREAMOVÁNÍ HUDBY BAVIT 

B&O PLAY od BANG & OLUFSEN s hrdostí představuje BeoPlay S8 – vysoce flexibilní kompaktní 
stereosystém, který vnáší svěží vítr do streamových hudebních zážitků. A nejlepší na tom je, že se k němu 
můžete připojit jakýmkoliv způsobem chcete. 

Ohromující zvuk, který vyvolává husí kůži, to je chladně elegantní BeoPlay S8, sestava nového 
subwooferu a reproduktorů od B&O PLAY. Získáte s ní charakteristický zvuk značky Bang & 
Olufsen a zkvalitní nebo dokonce nadobro změní vaše streamové hudební zážitky.

BeoPlay S8 se inspiroval populární sestavou prostorového zvuku BeoLab 14 od Bang & Olufsen.
Ta je bezpochyby třídou sama o sobě, pokud jde o stereoreproduktory. U satelitních 
reproduktorů i sošného subwooferu je na pohled snadno rozpoznatelný elegantní skandinávský
design rafinovaně zakončený výraznou hranou, a tak je S8 ideální volbou pro designově 
orientované zákazníky.  

Co se týče řemeslného zpracování, i BeoPlay S8 je nejlepší ve své třídě: vděčí za to kvalitním 
materiálům, jako je například speciálně upravený jednolitý kus hliníku, který zajišťuje 
akustickou stabilitu a přesnost, celkovou pevnost a v neposlední řadě i elegantní neporušený 
povrch.

Možnosti umístění stereosystému S8 jsou natolik flexibilní, že naprosto vyhovují mobilnímu 
životu mladých příznivců značky B&O PLAY. Subwoofer můžete umístit do prostoru, do rohu 
nebo za nábytek, satelitní reproduktory se dají zavěsit na nástěnné držáky nebo postavit na 
stolní stojan tak, aby to vyhovovalo vašim představám i způsobu života. 

Pokud zkombinujeme vlastnosti, jako je vynikající zvuk, výjimečný design a mnoho možností 
umístění se snadnou a bezproblémovou instalací, je jasné, že v podobě BeoPlay S 8 jde o 



exkluzivní balíček, nenápadný a zároveň výjimečný, který je atraktivní pro všechny věkové 
kategorie i obě pohlaví.

Celé je to o zvuku!

Zvukový profil BeoPlay S8 nese podpis Bang & Olufsen: to znamená, že vám zprostředkuje 
zvuk přesně tak, jak to zamýšlel umělec, bez vylepšení a přílišného zdůraznění některých 
prvků, jen čistý, pravdivý zvuk, který vás dovede k úžasu.

Osmipalcový subwoofer se může pochlubit přesvědčivým výkonem basů a navzdory své 
kompaktnosti s přehledem zvládne frekvenční rozsah 20‒150 Hz. Subwoofer je vybaven 
jednoúčelovým 280wattovým zesilovačem třídy D.

Satelitní systém má společný 2,5palcový reproduktor, každý z nich je pak napájen vyhrazeným
140wattovým zesilovačem třídy D, umístěným uvnitř subwooferu, s individuálním 
vyrovnáváním pro každou řídicí jednotku zvlášť. Díky tomu je BeoPlay S8 skutečně aktivním 
systémem stereoreproduktorů.

Připojte ho jakkoliv chcete!

Připojte BeoPlay S8 ke streamovým centrům, jako jsou Apple’s AirPort Express, Sonos Connect
nebo většina jakýchkoliv streamových zařízení, nebo ho připojte  ke svému „běžnému“  
zesilovači či audiopřijímači, a dosáhnete skutečného výkonu B&O PLAY. Jako vrchol všeho 
můžete S8 připojit k televizi BeoPlay V1 nebo k jiné televizi Bang & Olufsen, a vaše divácké 
zážitky dostanou novou jiskru.

Společně s BeoPlay S8 najdete v balení všechno, co potřebujete: stolní stojany, nástěnné 
držáky i všechny kabely. Sestavu stačí jen připojit do zdroje a můžete jít na věc.

O DESIGNÉROVI

BeoPlay S8 navrhl Torsten Valeur, cenami ověnčený dánský průmyslový designér, který nyní 

stojí v čele legendárního studia David Lewis Designers. Valeur se soustředí na prvotní nápad a 

zároveň hledá řešení, které je zpočátku překvapující, ale posléze se ukáže jako jasné a 

intuitivní.

CENY

BeoPlay S8 se prodává za 1145 €/32 060 Kč. 
V obchodech Bang & Olufsen je k dostání od srpna 2014.



DALŠÍ INFORMACE

Více informací se o B&O PLAY dozvíte na webové stránce www.beoplay.com/ S8
Novinky můžete sledovat i na Facebooku: www.facebook.com/beoplay
Obrázky najdete na: www.flickr.com/beoplay

Distributorem značky Bang & Olufsen a B&O PLAY pro ČR je společnost KD ELEKTRONIKA 
www.kd-elektronika.cz. 

PR kontakt:
Marie Lukáčová
E-mail: lukacovapr@gmail.com
Telefon: 602 289 682

O B&O PLAY

B&O PLAY staví na desetiletích vynikajících návrhů, zpracování a inovací výrobků Bang & Olufsen. Stejné hodnoty pak

interpretuje prostřednictvím nových typů výrobků určených mladým, designově uvědomělým obyvatelům měst 

s aktivním životním stylem. Portfolio značky B&O PLAY zahrnuje samostatné přenosné výrobky, jako jsou sluchátka

nebo audiosystémy. Tyto výrobky se ovládají intuitivně a jejich uživatelé je snadno integrují do svého každodenního

života, a to doma i na cestách. 
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