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BeoSound Moment, inteligentní 
a hravý hudební systém, který vystihne 
vaši náladu
Inteligentní a intuitivní bezdrátový hudební systém BeoSound Moment propojí vaši 
hudební sbírku a internetové služby. Vyzkoušejte první dřevěné dotykové rozhraní na 
světě a užijte si svou novou bránu do světa hudby.

Únor 2015

Systém BeoSound Moment značky Bang & Olufsen je postavený na kombinaci 
neomezeného přístupu k digitální hudbě s nebývalou jednoduchostí a hravou 
tvořivostí. Díky systému BeoSound Moment může oblíbenou hudbu snadno 
shromažďovat, objevovat a sdílet celá rodina.

Ovládání ve dřevě
Horní část systému tvoří snímatelný oboustranný panel, díky němuž si poslech 
hudby vychutnáte na dva různé způsoby. 

Elegantní hliníkový panel s citlivým dotykovým displejem na jedné straně 
nabízí aktivnější interakci. Tady si mohou hudební nadšenci procházet 
nekonečné katalogy skladeb i oblíbené playlisty a sdílet svou hudební sbírku. 

Dřevěná strana je určená k tomu, abyste jedním dotykem vyvolali právě 
takový hudební zážitek, jaký souzní s vaším denním rytmem. Stačí se jednou 

http://www.bang-olufsen.com/beosoundmoment
http://www.bang-olufsen.com/
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dotknout kruhu na atraktivním dotykovém panelu z dubového dřeva a z 
reproduktorů se ozve vaše oblíbená hudba. 

Inteligentní funkce PatternPlay
Se systémem BeoSound Moment přichází nová inteligentní funkce, díky níž 
systém sleduje, kdy a jakou hudbu posloucháte, a pak vám navrhuje skladby 
nebo rozhlasové programy hodící se pro daný den v týdnu a danou denní dobu.
Pokroková funkce PatternPlay si automaticky pamatuje vaše hudební 
preference a připraví vám hudební zážitek zároveň důvěrně známý i objevný.

Systém se postupně naučí znát váš hudební vkus a dokáže vám zahrát přesně 
to, co byste nejspíš chtěli slyšet, aniž byste mu o to museli říkat. Je to jako s 
přátelstvím – čím déle trvá, tím je to lepší.

Seznam, z něhož vám PatternPlay hudbu nabízí, vychází jednak z vašich 
vlastních oblíbených interpretů a playlistů, jednak z rozsáhlého webového 
hudebního katalogu, který čítá přes 35 milionů skladeb nabízených 
celosvětovou streamovou službou Deezer. Stačí jeden dotek a rozezní se hudba
podle vašeho vkusu. Jedním dotykem také zapnete funkci PatternPlay přímo na
elegantním dubovém panelu.

Intuitivní ovládací prvek MoodWheel
Na hliníkovém panelu najdete další novou funkci systému BeoSound Moment, 
ovládací prvek MoodWheel. Svěřte se mu, jakou máte náladu, a systém vám k 

ní najde ideální hudební doprovod. Stačí se 
jednou dotknout barevného kruhu MoodWheel a
zapne se automaticky generovaný playlist podle 
toho, na kterou část kruhu prst položíte. Čím 
blíže ke středu kruhu, tím známější hudba. V 
samotném středu kruhu se skladby volí pouze 
z vašeho seznamu oblíbených skladeb, zatímco 
na jeho vnějším obvodu čeká na posluchače 
hudební dobrodružství, pro které se skladby 
vybírají z internetového katalogu. 

Kruh MoodWheel je rozdělený na výseče 
různých barev od melancholické modré přes 

vášnivou červenou až po energickou žlutou. Ovládací prvek Mood Wheel vám 
kombinací těchto dvou rozměrů dává neomezené možnosti, jak si hudbu 
vybírat.

Systém BeoSound Moment je kompatibilní se všemi špičkovými kabelovými 
i bezdrátovými reproduktory Bang & Olufsen, které do vašeho domova 
přinesou impozantní zvuk.

http://www.bang-olufsen.com/sound
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„Jak se na moderní cloudový hudební systém sluší, bude BeoSound Moment 
nabízet aktualizace softwaru s novými prvky a vylepšeními. Pro software 
systému BeoSound Moment jsme připravili plán aktualizací, například velice 
lákavé propojení zařízení s televizí a jinými audiopřístroji ve více místnostech, 
které plánujeme na léto 2015,“ říká zástupkyně ředitele pro značku, design a 
marketing Marie Kristine Schmidtová.

Systém BeoSound Moment se bude prodávat od 30. ledna 2015 výhradně 
v obchodech Bang & Olufsen ve vybraných zemích, kde jsou zastoupeny jak 
společnost Bang & Olufsen, tak hudební služba Deezer.

BeoSound Moment se bude prodávat za 2195 EUR / 61 460 Kč. Cena zahrnuje 
12 měsíců předplacené služby Deezer Premium+.

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 s.r.o.        www.kd-elektronika.cz

PR kontakt:
Ing. Dana Makrlíková 
E-mail: dana.makrlikova@kd-elektronika.cz
Telefon: 603215050

http://www.kd-elektronika.cz/

