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BeoSound Shape: Hudba ze zdi  
Společnost Bang & Olufsen zavádí bezdrátový systém reproduktorů, 
který kombinuje vynikající zvuk s přizpůsobitelným designem 
a uklidňující vnitřní akustikou. BeoSound Shape je unikátní 
bezdrátový systém reproduktorů, který přispívá ke zlepšení 
akustiky místnosti i ve vypnutém stavu. 
  
Struer, Dánsko, 4 dubna 2017 

BeoSound Shape je nástěnný modulární systém reproduktorů založený na 
šestiúhelníkových dlaždicích, které mohou být umístěny tvůrčím způsobem 
na stěnu v každé představitelné velikosti a vzoru. Takto mohou milovníci 
interiérů plně schválit a vyrovnat vizuální přítomnost systému reproduktorů 
BeoSound Shape designu místnosti.  

Jako reálně znějící stěna s pohlcujícím hudebním zvukem je systém 
reproduktorů BeoSound Shape ideálním pro nastavení vaší nálady – a 
nabízí i jedinečné tlumení rezonance, které je ideální pro velké, víceúčelové 
místnosti v našich domovech stejně jako v obchodech, ateliérech, 
autosalonech, kancelářích a hotelových lobby. 

http://www.bang-olufsen.com/collection/wireless-speaker-systems/beosound-shape
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„Akustické klima interiéru je stěžejní pro naši tělesnou i duševní pohodu, 
stejně jako přirozené osvětlení, čerstvý vzduch a ergonomie. Systém 
reproduktorů BeoSound Shape skvěle reaguje na výzvy akustiky interiérů 
díky svému inteligentnímu ozvučení a efektům absorbujícím rezonanci,“ 
říká Marie Kristine Schmidt, viceprezidentka pro značku, design 
a marketing. 

Neomezené nastavení 
Systém reproduktorů BeoSound Shape se skládá z kombinace dlaždic 
reproduktorů, zesilovačů a akustických tlumicích dlaždic, které ladí výkon 
zvuku a vizuální design systému. Na základě vašeho osobního designu se 
může BeoSound Shape sestavit od šesti do prakticky neomezeného počtu 
dlaždic v jediném nastavení. 

Vyberte si barvu! 
Nejen rozložení systému reproduktorů BeoSound Shape je zcela 

přizpůsobitelné – systém nabízí také 
výběr celé škály barev a textilií. Barevná 
paleta Bang & Olufsen zahrnuje 
pařížskou modř, purpurové srdce, 
infantry zelenou, brazilský jíl, šedou wild 
dove a klasickou černou.   

Spolupráce s renomovaným dánským 
výrobcem textilií Kvadrat přidává 
následující exkluzivní možnosti, pokud 
jde o vlněné látky a barvy: hnědá, 
mechově zelená, růžová a tmavě modrá 
od společnosti Kvadrat. Kombinujte podle 
libosti. 

Kapela na stěně 
Unikátní mixovací algoritmus Bang & Olufsen je navržen tak, aby vytvořil 
ráznou a přesnou zvukovou scénu se zpívajícím umělcem uprostřed 
a nástroji po stranách. Říkáme tomu ‚Kapela na stěně‘. Cílem je vytvořit 
takový zvukový zážitek, jako by kapela byla doslova u zdi a hrála naživo, 
což publiku umožňuje volně se pohybovat po místnosti.  

K dispozici bude on-line nástroj pro navrhování od společnosti Bang & 
Olufsen, aby vizuálně kombinoval dlaždice a poskytl akustická doporučení 
pro optimální rozmístění dlaždic reproduktorů.  

Streamovací vlastnosti 
Centrum konektivity, modul BeoSound Core, který je skryt za 
šestiúhelníkovou dlaždicí, umožňuje bezdrátový přenos vysoce kvalitní 
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hudby z mobilního zařízení prostřednictvím streamovacích technologií, jako 
jsou AirPlay , zabudovaný Chromecast  nebo Bluetooth. Modul BeoSound 1 2

Core obsahuje také funkci Multiroom, což z něj činí součást rodiny produktů 
Bang & Olufsen a B&O PLAY, které jsou schopny hrát různou hudbu v 
různých místnostech nebo nechat plynout jednu skladbu celým vaším 
domovem. 

Systém reproduktorů BeoSound Shape bude k dispozici v obchodech Bang 
& Olufsen v srpnu 2017. Cena systému reproduktorů BeoSound Shape 
závisí na velikosti, akustickém výkonu a výběru látky. Ceny budou 
potvrzeny po zahájení prodeje v prodejnách – v závislosti na vašich volbách 
se očekává, že cena bude od cca 4 000 EUR pro standardní nastavení 
a výše. 

#BangOlufsen 
#LikeNoOneElse 
#BeoSoundShape 

Pro více informací se prosím obraťte na: 

WE ARE SMART SPACES 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 inovátory, 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. Bang & Olufsen. 

Společnost Bang & Olufsen, která je stále v čele domácích technologií, 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 produktová řada příkladem souvislého 
zážitku jak na doma, tak do auta nebo na cestu. 
Více informací o společnosti Bang & Olufsen najdete na www.bang-olufsen.com. Obrázky jsou zdarma 
k dispozici v centru médií Bang & Olufsen: http://mediacenter.bang-olufsen.dk.

 Čeká na schválení.1
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