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Představujeme BeoVision 14:
HD televizor s perfektním obrazem 
a silnou identitou designu Bang & 
Olufsen 
Nový 4K Ultra HD televizor respektuje věhlasnou tradici designu a 
řemeslného mistrovství značky Bang & Olufsen. Televizor BeoVision
14 představuje nadčasovou eleganci, která odpovídá jeho 
prvotřídnímu zvuku, perfektnímu obrazu a pokročilým možnostem 
připojení.

Lyngby, Dánsko, 10. srpna 2016

Televizory bývají málokdy tak krásné jako tento. Jemně vytvarované lamely
z dubového dřeva na přední straně vytvářejí příjemný organický kontrast k 
tmavému skleněnému panelu a čtvercovému hliníkovému rámu, který 
obklopuje veškerý zvuk a obraz čistou přesností. 
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Antireflexní sklo a optimalizované obrazy 
Televizor BeoVision 14 přichází se 40 nebo 55palcovou LCD obrazovkou na 
bázi LED s antireflexním předním sklem, které tlumí rušivé odlesky z více 
než 98 %. Tento televizor navíc zahrnuje sofistikované technologie s cílem 
zajistit optimální obraz a zvuk, ať už při sledování filmů, poslechu hudby 
nebo hraní her.

Výkonný zvuk a jemná řemeslná mistrovská práce 
Konstrukce ultratenkých lamel z dubového dřeva, které pokrývají třícestný 
reproduktor BeoVision 14 sestavený na míru, vyžaduje mimořádnou 
preciznost práce, která posouvá hranice materiálu dále. Takovéto provedení
umožňuje jen to nejlepší bezchybné dubové dřevo. Teplé dřevěné prostředí 
krytu reproduktoru čerpá z akustických schopností kultovního reproduktoru 
BeoLab 18, který podobné dubové lamely obsahuje.

Snadný přístup k vašemu nejmilovanějšímu obsahu
Televizor BeoVision 14 je poháněn platformou Android TV™, která 
poskytuje rychlý a snadný přístup k nekonečnému množství obsahu 
prostřednictvím internetu a také k zajímavým zábavným aplikacím, 
zpravodajství a hrám.

Integrovaná technologie Google CastTM umožňuje streamování filmů, 
fotografií a hudby přímo z mobilního telefonu nebo tabletu stiskem jediného
tlačítka. Televizor BeoVision 14 zpracovává také nové formáty, jako je 
HEVC, který umožňuje streamování 4K obsahu přímo z internetových 
zdrojů.

Multiroom BeoLink na jeden dotek
Televizor BeoVision 14 lze samozřejmě hladce propojit se všemi ostatními 
produkty BeoLink Multiroom od značky Bang & Olufsen.

Současně se spuštěním televizoru BeoVision 14 představuje společnost 
Bang & Olufsen novou verzi kultovního ovládání BeoRemote One. Nový 
BeoRemote One Bluetooth přináší rozložení tlačítek zahrnující čtyři tlačítka 
MyButtons, které umožňují pořídit snímek nastavení přístroje a poté se 
vrátit přesně zpět stiskem jediného tlačítka.

Užijte si BeoVision 14 – jakýmkoli způsobem chcete
Nový prvotřídní televizor od značky Bang & Olufsen nabízí naprostou 
volnost, co se týče možností umístění. Vyberte si motorizovaný podlahový 
stojan pro inteligentní nastavitelnost pouze pomocí dálkového ovladače, 
zavěste televizor na stěnu jako umělecké dílo – naklopený nalevo nebo 
napravo, nebo jej ležérně opřete o pevný stojan.
Jako alternativa k dubovým lamelám jsou k dispozici látkové předky v 
několika barvách pro přizpůsobení vzhledu televizoru BeoVision 14 vašemu 
interiéru.
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Televizor BeoVision 14 je k dostání v prodejně Bang & Olufsen Jáchymova 
4, Praha 1

#BangOlufsen #InteriérovýDesign
#BeoVision14 #ŘemeslnéMistrovství
#JakoNikdoJiný

Pro více informací prosím kontaktujte:
KD ELEKTRONIKA s.r.o.
Bang & Olufsen
Hana Neubertová
Jáchymova 4, Praha 1
Email:hn.prague@beostores.com
Telefon: +420 224 811 234

Společnost Bang & Olufsen byla založena ve městě Struer v Dánsku v roce 1925 Peterem Bangem a 
Svendem Olufsenem, dvěma průkopníky, mladými inženýry, oddanými vysoce kvalitní audio reprodukci. Od 
té doby se značka stala ikonou pro výkon a designovou dokonalost díky své dlouhodobé řemeslné tradici a 
nejsilnějšímu možnému závazku k high-tech výzkumu a vývoji.
V posledních letech rozšířila ještě stále především domácí technika společnosti Bang & Olufsen své rozsáhlé 
zkušenosti s řešením integrovaného audia a videa pro domácnosti do dalších oblastí jako jsou pohostinství a
automobilový průmysl. Díky současnému sortimentu produktů můžete mít ucelený mediální zážitek doma, v
autě i na cestách. 
Více informací o Bang & Olufsen najdete na www.bang-olufsen.com. Obrázky jsou k dispozici volně ke 
stažení z mediálního centra Bang & Olufsen   http://mediacenter.bang-olufsen.dk.

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

