
  
 

Tiskové prohlášení, Kodaň 15. října 2015 

B&O PLAY od BANG & OLUFSEN 

 

 

B&O PŘEDSTAVUJE NOVÁ BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA S DOTYKOVÝM 

UŽIVATELSKÝM ROZHRANÍM  

 

 
BeoPlay H7, DOPORUČENÁ CENA 449 EUR / 449 USD / 329 GBP / 3 299  DKK 

 

 

B&O PLAY od Bang & Olufsen dnes uvádí BeoPlay H7, nejnovějšího člena své populární série sluchátek.  

BeoPlay H7 jsou bezdrátová, mohou pracovat až 20 hodin a nabízí kombinaci stylového estetismu, 

luxusních materiálů, hliníkového dotykového rozhraní a vynikajícího zvuku. 

 

BeoPlay H7 kombinuje komfort ikonických sluchátek BeoPlay H6 s bezdrátovou technologií odborníky 

vychvalovaných BeoPlay H8, nabízejících neopakovatelnou svobodu a mobilitu. Díky tomu perfektně 

vyhovují modernímu městskému životu a jsou ideálním hudebním společníkem, ať už pracujete, cestujete 

nebo jen lenošíte. 

 

„BeoPlay H7 se obrací na milovníky hudby, kteří chtějí jen to nejlepší zboží na trhu. Jsou nekompromisně 

inovativní, bez omezení a stále v pohybu – a totéž očekávají od sluchátek, která si vybrali,‟ říká Henrik 

Taudorf Lorensen, viceprezident B&O PLAY. 

 

Každá část BeoPlay H7 je opatrně a nezávisle zvažována s ohledem na funkci, materiály a zpracování 

detailů. Dohromady vytváří smysluplný celek, který je více než jen souhrnem svých částí,” vysvětluje 

designér Jakob Wagner. 

 
 Bezvadný bezdrátový zvuk 

BeoPlay H7 poskytuje vychvalovaný charakteristický zvuk Bang & Olufsen, který zůstává věrný zdroji bez 
ohledu na to, zda použijete bezdrátové připojení nebo kabely a vynikající potlačení okolního hluku díky 
sluchátkům, překrývajícím uši s paměťovou pěnou a jemnou jehněčí kůží. 
 

 Dobíjecí a vyměnitelné baterie 
BeoPlay H7 využívá účinnou bateriovou technologii, poskytující až 20 hodin bezdrátového přehrávání a 
pokud je zapomenete vypnout, po 15 minutách se automaticky aktivuje inteligentní funkce ochrany baterií. 
 
 



 

 

 Intuitivní hliníkové dotykové rozhraní 
 
Jednoduchým pohybem na hliníkových mušlích, citlivých na dotyk, budete schopni řídit vaši hudbu a vyhovět 
svým potřebám, a to dokonce i v rukavicích 
 

 Stárnout do krásy 
 
Od eloxovaného hliníkového rozhraní po náušníky z měkké jehněčiny, BeoPlay H7 jsou o komfortu a 
cestování se stylem. Materiál stárne do krásy – čím více je používáte, tím více mají patiny a získávají na 
osobitosti. 
 
Všechno o BeoPlay H7 najdete na: www.beoplay.com/H7 

 

 

 

DOSTUPNOST: 

 Cena BeoPlay H7 je: 449 EUR /  

 BeoPlay H7 budou k dostání ve dvou následujících barvách: černá a přírodní. 

 K dostání v obchodech Bang & Olufsen, www.beoplay.com a ve vybraných designových a 

obchodních domech od 15. října 2015.  

 

 

SDÍLEJTE: 

 #BeoplayH7 

 #wireless 

 #headphones 

 @beoplay 

 

 

INFORMACE A KONTAKT 

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

 Najdete nás na Facebooku: www.facebook.com/beoplay 

 Stáhněte si obrázky ve vysokém rozlišení: www.flickr.com/beoplay 

 Navštivte stránky pro tisk: www.beoplay.com/press 

 

S dalšími tiskovými dotazy nebo ohledně testování, techniky či designu se prosím obraťte na:  

 

KD ELEKTRONIKA s.r.o. 
Jáchymova 4 
110 00  Praha 1 
Anna Dzurenda 
E-mail: ad.prague@beostores.com 
Tel.: 224 811 234, mobil: 602 224 614 

 

 
O B&O PLAY 

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

zosobňujeB&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. 

http://www.beoplay.com/H7
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