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Představujeme zařízení BeoSound 35:
Nový bezdrátový hudební systém vše v 
jednom pro velký zvukový zážitek doma 
Zařízení Bang & Olufsen’s BeoSound 35 povyšuje vaše osobní potěšení z poslechu na novou 
úroveň díky unikátnímu designu, který vyniká a zároveň všude sedí.

Las Vegas, 6. ledna 2016

Nový hudební systém od Bang & Olufsen, vše v jednom, BeoSound 35, vypadá stejně krásně a
étericky, jako zní. 

BeoSound 35 nabízí vynikající a vyrovnaný zvuk navržený tak, aby zaplnil celou místnost 
vysoce výkonným zvukem. Má intuitivní povrch, výrazný Bang & Olufsen design, několik 
možností umístění, snadné připojení k mobilním zařízením a integrovaný přístup k hudebním 
službám.

Perfektně vyrovnaný zvuk
Charakteristický design zařízení BeoSound 35 představuje štíhlý tvar založený na tvaru 
pětiúhelníku s přední částí pokrytou černou látkou – a impozantním rozpětím 1 metru. Přesto 
tento elegantní rozměr zvukové soustavy umožňuje hladké splynutí s jakoukoli částí interiéru 
vašeho domova. 

http://www.bang-olufsen.com/
http://www.bang-olufsen.com/beosound-35
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BeoSound 35 poskytuje perfektně vyrovnaný zvukový zážitek v úhlu 180  stupňů od 
reproduktoru, který se šíří po celé místnosti. Pětiúhelníkový tvar reproduktoru zajišťuje 
optimální zvuk bez ohledu na to, kam ho umístíte – na stůl nebo ho přimontujete na stěnu ve 
výšce a úhlu, jaký si přejete. 

Integrovaná hudební soustava vše v jednom
BeoSound 35 funguje jako nezávislá hudební soustava s integrovaným přístupem 
k rádiostanicím TuneIn, Spotify a Deezer nebo jakémukoli úložišti, které pro svou hudební 
kolekci máte. 

BeoSound 35 má intuitivní, citlivý dotykový okraj s nezbytnými tlačítky funkcí přímo pod 
elegantním OLED displejem. Ve skutečnosti nemusíte ani vidět na displej, když BeoSound 35 
ovládáte. Hudební soustavu je možné ovládat prostřednictvím ovládání BeoRemote One nebo 
aplikace BeoMusic App a bude se hladce integrovat jako součást systému BeoLink Multiroom ve
vašem domě. BeoSound 35 funguje také s AirPlay, Bluetooth a DLNA zařízeními. 

Forma, která je založena na funkci
Designéři, kteří se na BeoSound 35 podíleli, se snažili, aby měl tento luxusní hudební systém 
co nejjednodušší vzhled. Toho bylo dosaženo designem, který je díky akustické konstrukci 
štíhlejší na koncích, kde jsou umístěny malé výškové ovladače. Ve středu reproduktoru je větší
objem, což vyžadují basové reproduktory. Díky tomu je BeoSound 35 opravdu příkladem toho, 
jak forma zařízení vyhovuje jeho funkci.

BeoSound 35 je k dostání v Bang & Olufsen obchodech od poloviny dubna 2016 za 
doporučenou maloobchodní cenu od €2.295/$2.785/£1.745/DKK 16.995.
 
#BangOlufsen
#BeoSound35
#FutureOfSound
#LikeNoOneElse

Pro více informací prosím kontaktujte:
Tina Banzhaf, Global PR Manager
Bang & Olufsen Danmark a/s
Telefon: +45 96 84 58 43
E-mail: tbf@bang-olufsen.dk

Společnost Bang & Olufsen byla založena v Struer, Dánksu, v roce 1925 Peterem Bangem a Svendem Olufsenem, dvěma 
inovátorskými mladými inženýry, kteří se věnovali audio reprodukci vysoké kvality. Od té doby se tato značka stala ikonou vynikajícího 
výkonu a designu díky své dlouhodobé tradici kvalitní výroby a největšímu možnému závazku provádět výzkum a vývoj technologií.

Společnost Bang & Olufsen, která je stále na čele v domácích technologiích, v posledních letech rozšířila své komplexní zkušenosti 
s integrovaným audio a video řešením pro domácnost do dalších oblastí, jako např. do pohostinství nebo automobilového průmyslu. 
Nyní je její aktuální výrobková řada příkladem souvislého zážitku jak doma, tak v autě a v pohybu.
Více informací o společnosti Bang & Olufsen najdete na www.bang-olufsen.com. Obrázky jsou k dispozici zdarma z media centra Bang 
& Olufsen media centre: http://mediacenter.bang-olufsen.dk

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

