
  
 

Tiskové prohlášení, [Kodaň, měsíc, den] 

B&O PLAY od BANG & OLUFSEN 

 

PŘIZPŮSOBIVÝ A VÝKONNÝ – NOVÝ BEOPLAY S3 BLUETOOTH REPRODUKTOR 

 

 
BeoPlay S3, DOPORUCENÁ CENA 399 EUR / 399 USD / 2 999  DKK 

 

 

Představujeme BeoPlay S3, ultra flexibilní reproduktor, který naplní váš život a domov čistým a 

přirozeným zvukem. Začnete s jedním reproduktorem – později přidáte další, abyste získali tolik 

zvuku, kolik potřebujete. Upravitelný design reproduktoru vám umožňuje měnit jeho vzhled podle 

vaší nálady, ročního období nebo vzhledu interiéru.  

 

B&O PLAY od BANG & OLUFSEN dnes představuje BeoPlay S3, flexibilní bluetooth domácí reproduktor,  

který využívá modulární přístup ke zvuku: jeden reproduktor vás nastartuje, dva reproduktory vám dají více 

perspektivy a podstaty, zatímco tři a čtyři reproduktory naplní váš domov hudbou a skutečně rozjedou vaši 

party. 

 

Jeden reproduktor BeoPlay S3 je vše, co potřebujete k pokrytí základních hudebních potřeb, takže ho 

můžete umístit do kuchyně, do studovny jako doplněk vašeho počítače nebo na noční stolek, a získáte tím 

krásnou uklidňující atmosféru. Ale můžete pokračovat dál, přidáním dalších S3. 

 

Se dvěma reproduktory BeoPlay S3 můžete vytvořit bezdrátový stereo pár – a posunout vaši hudbu na další 

úroveň v síle i čistotě. 

 

A pokud tam chcete dostat všechno, můžete propojit tři nebo čtyři BeoPlay S3, naplnit celý dům skvělou 

atmosférou – a skutečně nastartovat váš večírek.  

 

 BeoPlay S3 byl jemně vyladěn zvukaři Bang & Olufsen tak, aby poskytl takový hudební zážitek, jaký 

umělec zamýšlel. 

 Je vyroben z tvrdého polymeru, aby zajistil optimální akustickou stabilitu a eliminoval rezonance. 

 Konektivita Bluetooth 4.0 zajišťuje vysokou kvalitu audio streamingu plus jednoduché a bezstarostné 

přehrávání a uspořádání všech bluetooth zařízení. 

 Jednoduše změňte povrch reproduktoru a upravte vzhled S3 tak, aby přesně odpovídal vašemu 

stylu. Vyberte si z mnoha vzrušujících barev! 

 

 

 

 



 

 

 

Příběh v pozadí 

BeoPlay S3 byl vytvořen Jakobem Wagnerem, mužem který stál za designem oceňovaných sluchátek 

BeoPlay H6 a BeoPlay H3.  

 

Během své historie byl Bang & Olufsen znám velmi přesným geometrickým způsobem vyjadřování – a 

BeoPlay S3 je moderním vyjádřením dědictví „B&O PLAY‟. 

 

Charakteristický tvar S3 je nový a překvapivý, ale přesto jaksi známý – a to je přesně cíl, který si kladl Jakob 

Wagner. 

 

Inspirace a tvar vychází ze dvou objektů: dvanáctistěnu, geometrické formy s dvanácti pětiúhelníkovými 

fazetami a tenisového míčku se dvěma identickými částmi, spojenými v objetí. 

 

Jakob Wagner zmáčkl a roztáhl tvar dvanáctistěnu, oddělil a spojil dohromady jeho části – aby získal 

reproduktor, který může přirozeně stát na jedné ze svých ploch a vysílat zvuky z jiné své plochy. 

 

Všechno o BeoPlay S3 najdete na: www.beoplay.com/s3 

 

 

 

CENA: 

Cena BeoPlay S3 je: 399 EUR / 399 USD / 2 999 DKK. 

K dostání v obchodech Bang & Olufsen, v online obchodu B&O PLAY (www.beoplay.com) a v obchodních 

domech od 10. září 2015. 

 

 

 

SDÍLEJ 

#BeoPlayS3 

  

 

 

DALŠÍ INFORMACE 

Více o B&O PLAY najdete na našich webových stránkách: www.beoplay.com 

Poslední novinky najdete na Facebooku: www.facebook.com/beoplay 

Stáhnout fotografie můžete zde: www.flickr.com/beoplay 

 

 
O B&O PLAY 

Pevně zakotven v desetiletích designové excelence, řemeslné zručnosti a inovace výrobků, vlastních Bang & Olulfsen, 

zosobňuje B&O PLAY stejné hodnoty pro nový typ moderních produktů zacílených na mladé lidi se smyslem pro design 

a aktivní životní styl. Portfolio B&O PLAY tvoří produkty, které se dají užívat intuitivně a snadno se integrují do vašeho 

každodenního života – doma i na cestách. 
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