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Skutečně filmový zážitek: 
Bang & Olufsen představuje BeoVision 
Avant 85

říjen 2014  

V době smartphonů a tabletů oceníte při sledování televize především velikost obrazu. A když
chcete  doma  relaxovat  před  televizní  obrazovkou,  váš  zážitek  nic  neumocní  lépe,  než
mimořádně dokonalý zvuk. 

Oba zmíněné důvody vedly značku Bang & Olufsen k tomu,  aby nabídla  BeoVision Avant,
letošní novinku s 55palcovou obrazovkou, také 
v  85palcové  verzi.  Majestátní  velikost  BeoVision  Avantu  85  vytváří  ideální  základnu  pro
opravdový filmový zážitek s rodinou nebo profanděné noci 
s přáteli u sportovních přenosů. Díky úchvatnému prostorovému zvuku se váš obývák snadno
promění ve sportovní stadion nebo kulisu pro vychutnání akčních snímků. 

Výjimečný domácí zážitek
Po úspěchu televize BeoVision Avant 55 nyní Bang & Olufsen představuje ambiciózní luxusní
verzi oblíbeného modelu, která kombinuje unikátní vlastnosti s expresivní velikostí obrazovky.
Tato nová vlajková loď značky vám nabízí  Ultra High-Definition (4K) obrazovkou a vyhlášený
zvuk Bang & Olufsen v jednom elegantním balení pro krásné televizní zážitky. 

„V kategorii televizí této velikosti a vybavení je BeoVision Avant 85 skutečně nejmodernějším
výrobkem  s  velmi  konkurenceschopnou  cenou.  Jsme  opravku  hrdí  na  to,  že  můžeme
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zákazníkům představit  naši  neobyčejnou televizi,  která jim zprostředkuje  nezapomenutelné
domácí zážitky,“ říká Tue Mantoni, generální ředitel společnosti Bang & Olufsen.

Inteligentní choreografie a ovládání jedním dotykem
Designéři v Bang & Olufsen se snažili zredukovat fyzickou přítomnost televize BeoVision Avant
85  v  místnosti,  pokud  je  vypnutá.  Ať  umístěná  na  podlahovém stojanu  nebo  nástěnném
držáku, v obou případech ji můžete 
v interiéru nechat vyniknout, nebo potlačit. Ale v momentě, kdy ji zapnete, ukáže svůj plný
potenciál v působivé choreografii. Stisknutím jednoho tlačítka na ovladači BeoRemote One se
nastaví do vaší oblíbené pozice, vyhledá váš oblíbený kanál a preferované zvukové nastavení.
Když ji vypnete, zasune zpátky reproduktory a vrátí se do původní nečinné pozice 
u zdi. 

Zvuk a obraz jako v kině
BeoVision Avant s 85palcovou obrazovkou je vybaven lokálním stmíváním podsvícení přímého
typu LED 2D. Díky tomu je kvalita obrazu jemnější 
a odpovídá filmovému zážitku z kina. 
The 85-inch version of BeoVision Avant

S osmi integrovanými řídicími jednotkami a modulem prostorového zvuku disponuje BeoVision
Avant 85 zvukovým výkonem, jaký nemá žádná jiná televize. Díky integrovaným tříkanálovým
reproduktorům se středovým kanálem a současně i  stereem budete mít  mimořádně dobrý
stereovýkon 
s  optimalizovanou  reprodukcí  řeči  a  dostatečnými  basy  pro  uspokojení  vašich  nároků  při
sledování  extrémních  sportů  nebo  akčních  záběrů  s  čistým ostrým zvukem a  dynamickou
přesností. Jestliže přesto chcete rozšířit zvukové řešení na plný prostorový zvuk 7.1, nic vám
nebrání  udělat  to,  a  to  dokonce  bezdrátově,  protože  v  televizi  je  zabudována technologie
Immaculate Wireless Sound.

Jeden ovladač zvládne všechno
Profesionální instalace televize BeoVision Avant 85 zajistí, že všechna relevantní zařízení jiných
značek, jako jsou herní konzole, rekordéry 
s pevným diskem, Apple TV a podobně, můžete ovládat ovladačem BeoRemote One. Tento
nový univerzální ovladač z hliníku, který snadno obsloužíte palcem jedné ruky, vám pomocí
individuálního naprogramování tlačítka s odezvou MyButtons umožní přístup k nepřebernému
množství zážitků

BeoVision Avant 85 je k dostání v prodejně Bang & Olufsen a včetně ovladače BeoRemote One
stojí 559 800 Kč. Cena motorizovaných stojanů 
a držáků je 55 860 Kč. 

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

http://www.bang-olufsen.com/picture/beovision-avant/specifications
http://www.bang-olufsen.com/immaculate-wireless-sound


TISKOVÁ ZPRÁVA 3/3
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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