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Představujeme BeoSound 1 a 2: 
Bezdrátové reproduktory 
navržené pro pohodlné bydlení 

BeoSound 1 a BeoSound 2 jsou bezdrátové reproduktory navržené pro 
pohodlí, uzpůsobené pro přesouvání a působící jedinečným 360stupňovým 
sférickým zvukem. 

Singapur, 31. srpna 2016 
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Jedinou jistotou v oblasti technologií a pravděpodobně také v životě je 
změna. Každý žijeme jiným způsobem a výzva, které čelíme, je vyrobit 
produkty vyhovující v co nejvíce ohledech. Způsob, kterým žijete a 
pracujete, je pružnější a nejistější než kdy jindy a my se mu 
přizpůsobujeme a zaměřujeme se na něj. 

BeoSound 1 a BeoSound 2 jsou odpovědí společnosti Bang & Olufsen na 
stále se měnící všední život. Z hlediska možností použitelnosti, připojení a 
umístění jsou ultra flexibilní – a přinášejí jedinečný 360stupňový zvukový 
zážitek bez ohledu na to, kde se nachází reproduktor nebo vy. 

„Žijeme v bezdrátové době, kdy každý chce být svobodnější. Nikdo nechce 
být technologiemi omezován,“ uvádí Marie Kristine Schmidt, 
viceprezidentka pro Brand, Design a Marketing, a dodává „BeoSound 1 a 2 
jsou navrženy tak, aby sloužily pružnému životnímu stylu, ve kterém se 
hudba stává součástí domova. Design je nenápadný, ale výrazný, 
zdůrazňující účel reproduktorů.“ 

Dostaň se do rytmu 
Robustní, přesto elegantní hliníková konstrukce BeoSound 1 a 2 zapadá do 
jakéhokoli interiéru s jemným nádechem křehkosti a lehkosti. Umístěte je 
kdekoli chcete svou hudbu; na poličku, na zem, na konferenční stolek nebo 
dokonce ven. 

Kónická těla se pohybují lehce nad zemí a nechávají údery basových linek 
pod sebou. Z akustických důvodů jsou v horní části lehce pootevřené, ale 
nehledě na to je hliníkový povrch jednolitý. 

BeoSound 1 je přenosný bezdrátový reproduktor s možností provozu na 
baterie uzpůsobený pro přemísťování. Pod horní částí má malou drážku, 
aby zajistil lepší uchopení při zvedání nebo přesouvání. 

Beosound 2 je jeho o něco větší a výkonnější sourozenec. Potřebuje 
nepřetržité připojení k elektrickému proudu, aby produkoval skvělý zvuk  
s ohromnou jasností a rozlišením. 

360 stupňů moderní akustiky 
BeoSound 1 a 2 jsou vybaveny technologií akustických čoček, která je 
proslulá díky klasickým reproduktorům Bang & Olufsen jako jsou BeoLab 5 
a BeoLab 18. Akustický koš je umístěn v horní části reproduktorů, hraje do 
membrány, která vytváří sférický a výkonný 360stupňový zvukový zážitek. 
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Přímé streamování hudby 
Četné možnosti připojení jako jsou Google Cast, AirPlay, DNLA a Bluetooth 
nabízejí snadný přístup z mobilních zařízení a hudebních aplikací. BeoSound 
1 a 2 rovněž poskytují integrovaný přístup k TuneIn internetovému rádiu, 
jako i k aplikacím Spotify a Deezer, aby umožnili streamování hudby bez 
použití chytrého telefonu nebo tabletu. 

Intuitivní senzorová technologie 
BeoSound 1 a 2 představují kouzelný zážitek využívající přibližovací 
senzory, které umožňují intuitivní ovládání základních funkcí na 
reproduktoru. Jakmile senzor zaznamená vaši přítomnost, je připraven plnit 
požadavky uživatelského rozhraní určitého uživatele. Otočte kolečkem pro 
nastavení hlasitosti a jednoduše posuňte nebo poklepejte na horní část pro 
další příkazy. 

Hudba napříč domovem 
BeoSound 1 a 2 jsou nejnovějšími členy portfolia Bang & Olufsen BeoLink 
Multiroom, které spojují vaše výrobky Bang & Olufsen v jeden bezdrátový 
hudební systém v celém domově. Propojte až 8 zařízení BeoSound 1 a 
BeoSound 2 do jednoho systému ve všech pokojích. 

BeoSound 1 je dostupný od 15. září ve vzorkové prodejně Bang & Olufsen 
Jáchymova 4, Praha 1 za cenu 34 990,-Kč BeoSound 2 bude k dispozici na 
konci listopadu 2016 a za cenu 45 760,-Kč. 
  
#BangOlufsen 
#BeoSound1 
#BeoSound2 
#FlexibleLiving 

V případě zájmu o další informace, 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. 
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