
  
 

 

Tiskové prohlášení, [Kodaň měsíc, den] 

B&O PLAY od BANG & OLUFSEN 

AKTUALIZACE BEOPLAY S8:  

NYNÍ PRACUJE S TÉMĚŘ VŠEMI TELEVIZNÍMI A DIGITÁLNÍMI HUDEBNÍMI ZDROJI  

 

 
BeoPlay S8 + Connection Hub, DOPORUCENÁ CENA 1 369 EUR / 

 

 

Představujeme B&O PLAY Connection Hub, aktualizaci BeoPlay S8, který umožňuje propojit silný 2.1 

reproduktorový set k téměř jakémukoli televiznímu a audio zdroji prostřednictvím standardních 

digitálních kabelů.  

 

B&O PLAY od BANG & OLUFSEN představuje druhou generaci BeoPlay S8, 2.1 reproduktorový set, který 

dnes tvoří Connection Hub, čímž umožňuje propojení s téměř všemi televizním a audio zdroji prostřednictvím 

optických Toslink kabelů. A protože Connection Hub se učí infračervené povely z vašeho TV dálkového 

ovladače, nejsou potřeba žádné další ovladače. 

 

Aktualizace BeoPlay S8 také umožňuje připojení až tří audio zdrojů, takže můžete zároveň připojit TV a jiný 

audio zdroj (např. AirPort Express). Connection Hub se automaticky přepíná na poslední připojený audio 

zdroj, takže když posloucháte hudbu a zapnete televizi zvuk, se přepne na televizi. Je to tak jednoduché!   

 

Vlastníci první generace BeoPlay S8 si mohou nové funkce užít také, protože Connection Box může být 

zakoupen odděleně jako příslušenství. 

 

Rychlý úvod do BeoPlay S8 

 

BeoPlay S8 je set subwooferu a reproduktoru od B&O PLAY, který vám poskytuje Charakteristický Zvuk 

Bang & Olufsen, posiluje, podporuje a dokonce transformuje vaše zkušenosti s televizním a hudebním 

streamováním. 

 

Subwoofer ve tvaru kužele a kompaktní satelitní reproduktory jsou vyrobeny z nejlepších materiálů, jako je 

hliník – a charakteristický design vám nabízí něco skutečně unikátního, ale přesto rozeznatelného.  

 

Šíře možností pro umístění, nabízených stereosystémem, ho dělá dostatečně flexibilním, aby vyhovoval  

téměř každému životnímu stylu. Subwoofer můžete umístit do středu, do rohu nebo za kus nábytku – 

satelitní reproduktory můžete umístit na držáky na stěnu, nebo na stojany na stole – cokoli vyhovuje vašim 

potřebám, preferencím a životnímu stylu.  

 



 

To nejdůležitější o zvuku 

Pečlivě vyladěn akustickým oddělením Bang & Olufsen, aby vám poskytl zvuk tak, jak zamýšlel umělec. 

 

8palcový subwoofer se pyšní přesvědčivým výkonem v basech bez ohledu na svou relativní fyzickou 

kompaktnost – snadno zvládá kmitočtový rozsah od 20–150 Hz. Subwoofer je napájen z vlastního 

zesilovače třídy D o výkonu 280 W. 

 

Satelitní reproduktory představují 2,5palcové reproduktory s úplným kmitočtovým rozsahem, každý napájený 

z vlastního zesilovače třídy D o výkonu 140 W, umístěných uvnitř subwooferu a zvládající individuální 

ekvalizaci každé jednotky, což z nich dělá skutečně aktivní stereo reproduktorovou sestavu. 

 

 

O designerovi 

BeoPlay S8 byl vytvořen Torstenem Valeurem, dánským průmyslovým designérem, laureátem mnoha 

ocenění. Valeur je vedoucím legendárního studia David Lewis Designers – a designérem, který se řídí 

originálem a přitom se snaží hledat řešení, které je na první pohled překvapivé – a pak je rychle 

akceptováno jako samozřejmé a intuitivní.  

 

Všechno o BeoPlay S8 najdete na: www.beoplay.com/s8 

 

 

CENA: 

Cena BeoPlay S8 + B&O PLAY Connection Hub je: 1 369 EUR  

 

Cena B&O PLAY Connection Hub je: 149 EUR  

K dostání v obchodech Bang & Olufsen, B&O PLAY on-line obchodu (www.beoplay.com) a ve vybraných 

designových a obchodních domech od října 2015.  

 

 

SDÍLEJ: 

#BeoPlayS8 

 

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 obrázky můžete zde: www.flickr.com/beoplay 

 

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 
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