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Budoucnost zvuku:  

Společnost Bang & Olufsen slaví 
devadesát let s dosud 

nejinovativnějším reproduktorem  
 

BeoLab 90 je špičkový reproduktor určený pro milovníky prvotřídního 

reprodukovaného zvuku. Inteligentní revoluční reproduktor od společnosti 

Bang & Olufsen poskytuje vysoce kvalitní zvuk bez ohledu na okolnosti a 

prostředí. 

 

 

Kodaň, 6. října 2015   

 

BeoLab 90 lze vnímat také jako symbolický dárek, který si společnost Bang 

& Olufsen nadělila k devadesátému výročí své plodné činnosti. Základními 

prvky filozofie této společnosti jsou inovace a nadčasový design.  

 

Technicky dokonalý reproduktor obsahuje celou řadu technologií. Jedná se 

o dokonalý mix designu a akustiky špičkové 

světové úrovně. Je to zřejmě nejsložitější a 

http://www.bang-olufsen.com/sound/loudspeakers/beolab-90
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nejvýkonnější digitální reproduktor, jaký byl kdy zkonstruován pro použití 

v domácnostech. 

 

Reproduktor BeoLab 90 je vybaven novou technologií Bang & Olufsen pro 

aktivní kompenzaci prostoru, která upravuje vliv vaší místnosti, vašeho 

nábytku, umístění vašich reproduktorů a polohy na kvalitu poslechu. Díky 

tomu lze umístit zvuk tak dokonale, že přesně uslyšíte, kde jsou jednotliví 

členové hudební skupiny nebo herci vašeho oblíbeného filmu.  

 

„BeoLab 90 představuje budoucnost zvuku. Tento inteligentní reproduktor 

měří zvukové efekty vašeho okolí a směřuje špičkový zvuk do vašeho 

oblíbeného místa poslechu. K tomu, abyste poslouchali vysoce kvalitní 

zvuk, nyní nemusíte být blízko reproduktoru, ani dokonce nemusíte být 

před ním,“ říká výkonný ředitel společnosti Tue Mantoni.  

 

Regulace šířky a směru zvukového paprsku 

BeoLab 90 nabízí jedinečnou regulaci šířky paprsku, která vám umožňuje 

měřit šířku zvukového paprsku tak, aby to vyhovovalo jednotlivým situacím 

poslouchání. Pouhým stisknutím tlačítka můžete snadno změnit zážitek 

z poslouchání z  nejvhodnějšího místa na situaci, kdy se může po celé 

místnosti konat oslava a vy budete mít skvělý zážitek z poslechu hudby na 

kterémkoliv místě. Když se rodina a přátelé sejdou, aby se společně 

podívali na hezký film, tak si to díky širokému zvukovému nastavení všichni 

užijí, jako by byli v kině.  

 

BeoLab 90 reprodukujte skvělý zvuk přesně tam, kde jej právě chcete. Díky 

tomu, že jsou drivery reproduktorů umístěné v různých směrech, můžete 

regulovat směr paprsku tak, že budete řídit šíření zvuku do místa vašeho 

poslechu.  

 

S pomocí těchto revolučních technologií vytvořila společnost Bang & 

Olufsen zvukový zážitek, kterému se nic nevyrovná. 

 

Reproduktor budoucnosti 

BeoLab 90 má rovněž unikátní a velmi působivý vzhled. Chybí zde jasné 

vizuální čelo, a reproduktor tak vlastně svým vzhledem dává najevo, že od 

něj můžete očekávat všeobjímající akustický zážitek. 

 

Základem 360stupňového designu reproduktoru je složitá hliníková skříň 

tvořená více než 65 kg hliníku, díky čemuž je jeho konstrukce nesmírně 

pevná. Černá látka se vznáší před reproduktory jako plachta a zakřivená 

dřevěná základna zvedá velkou konstrukci směrem do výšky, díky čemuž 

reproduktor kdekoliv zapadne do designu interiéru. 

 

„BeoLab 90 je zatím náš nejsložitější reproduktor. Jeho hlavními 

charakteristikami je špičkové zhotovení, 

nejkvalitnější materiály a vynikající 
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technologie. Budoucí výrobky společnosti Bang & Olufsen budou založeny 

na inovacích a know-how získaném díky vývoji reproduktoru BeoLab 90 – a 

naši zákazníci si budou moci užívat prvotřídního zvuku díky naprosto 

špičkovému reproduktoru určenému pro jejich domovy,” říká výkonný 

ředitel společnosti Bang & Olufsen Tue Mantoni. 

 

Reproduktory BeoLab 90 budou ve vybraných obchodech společnosti Bang 

& Olufsen k vidění od 17. listopadu 2015 – tedy od data 90. výročí založení 

společnosti Bang & Olufsen. Doporučená cena systému BeoLab 90 je 69 

990 EUR za pár přičemž první dodávky se na pulty obchodů dostanou 

koncem roku. 

 
#BeoLab90 

#FutureOfSound 

#likeNoOneElse 

#BangOlufsen 

 
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 

 
Společnost Bang & Olufsen založili v roce 1925 v dánském městě Struer Peter Bang a Svend Olufsen, dva 

mladí vynálezci a inženýři, kteří usilovali o to, aby lidé mohli poslouchat záznam zvuku ve vysoké kvalitě. Od 

té doby se značka stala ikonou kvalitního výkonu a špičkových konstrukčních řešení, a to zejména díky své 

dlouhodobé kvalitě, tradici a díky obrovské pozornosti, kterou společnost věnuje špičkovému výzkumu a 

vývoji. 

 

Společnost  Bang & Olufsen si nadále udržuje postavení jedné z neiinovativnějších firem v Dánsku a rozšířila 

v minulých letech svoji činnost, v rámci níž se věnovala zejména integrovaným audio a video řešením pro 

domácnosti, také na další oblasti, jako je pohostinství a automobilový průmysl. V důsledku toho její nynější 

výrobní sortiment ztělesňuje její rozsáhlé zkušenosti v oblasti výrobků pro domácnost, jakož i pro použití 

v autě i na cestách. Další informace o společnosti Bang & Olufsen naleznete na adrese  

www.bang-olufsen.com . 

 

Obrázky jsou k dispozici zdarma v mediálním středisku společnosti Bang & Olufsen: 

http://mediacenter.bang-olufsen.dk.  

Apple TV je ochranná známka společnosti Apple TV, Inc. zaregistrovanou v USA a v dalších zemích 

http://www.bang-olufsen.com/
http://mediacenter.bang-olufsen.dk/

