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Tulipán s excelentním basovým 
výkonem. To je nový subwoofer 
BeoLab 11 od Bang & Olufsen.

Bang  &  Olufsen  představuje  nový  subwoofer  BeoLab  11  se  skutečně 

excelentním basovým výkonem. Černý povrch dvou ovladačů postavených 

proti  sobě  je  částečně  schován  pod  hliníkovou  ulitou,  a  tak  připomíná 

tulipán.  Díky krásnému kompaktnímu designu si  budete chtít  BeoLab 11 

vystavit, a ne ho schovávat, tak jak se to s běžným subwooferem dělá. 
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Červenec 2010

BeoLab 11 není jen hezký na pohled. Pod elegantní skořápkou skrývá to 
nejlepší z tradice  Bang & Olufsen – reproduktory s neuvěřitelnou kvalitou 
zvuku. Dokážou reprodukovat ty nejnižší zvukové frekvence s neuvěřitelnou 
přesností a čistotou. Přidejte tento kompaktní subwoofer do své sestavy a 
docílíte  bohatšího a plnějšího zvuku, který obohatí  vaši  oblíbenou hudbu 
nebo film o novou dimenzi. 

Subwoofer s důmyslným designem

Na rozdíl od většiny subwooferů je BeoLab 11 připraven na různé možnosti 
umístění. Můžete ho připevnit jako dekoraci na zeď, nebo ho můžete 
posadit na podlahu. Z široké palety barev a povrchových úprav si pro svůj 
subwoofer vyberte tu, která bude nejvíce slušet interiéru vašeho domova. 

BeoLab 11 rozhodně  není  konvenční.  Tulipánový tvar  nelze  přehlédnout, 
přitom si však v interiéru dokáže zachovat jistou diskrétnost. Ale časy, kdy 
jste subwoofer schovávali za gauč nebo do nejtmavšího pokoje, nenávratně 
zmizely. Na svůj nový BeoLab 11 budete chtít vidět. 

Při navrhování každého detailu jsme mysleli  na to, aby BeoLab 11 dobře 
zapadl do domácího prostředí. Proto je jeho hliníková skořápka k dispozici 
v řadě atraktivních povrchových úprav a barevných variant. Černá plocha, 
která  vykukuje  mezi  skořápkami,  je  příjemná  na  dotek  a  stejně  jako 
tvarovaný  pozinkovaný  podstavec  nebo  litý  hliníkový  držák  na  zeď  dělá 
design BeoLab 11 zajímavější.  Elegantní  můstek, který spojuje obě části 
skořápky na vrcholu, slouží ke zpevnění konstrukce. Každý detail prozrazuje 
styl a precizní zpracování.       

Pověste ho na zeď

Provokace obyčejnosti, ta je pro naše zkušené designéry vždycky výzvou. A 
poradili  si  s ní  i  v případě  BeoLab  11,  když  jako  jedni  z prvních  navrhli 
kompaktní subwoofer s minimálními vibracemi, a tak je možné upevnit ho 
na zeď. To, že se podařilo eliminovat téměř všechny vibrace v jednotce, je 
zásluhou technologie Acoustic Balance Principle. BeoLab 11 je vůbec prvním 
výrobkem  Bang  &  Olufsen,  ve  kterém  byla  tato  unikátní  technologie 
využita. Malá velikost, téměř žádné vibrace a držák se skrytým kabelovým 
systémem, to všechno dělá z BeoLab 11 ideální kousek do sbírky moderního 
nástěnného umění,  ze kterého se vám zatají  dech.  Ale  když BeoLab 11 
postavíte na atraktivní zinkový podstavec a umístíte ho na podlahu, bude se 
i tam cítit jako doma. 

Zážitek se skládá z detailů 

Věděli  jste,  že  hudba  na  CD  obsahuje  informace,  které  nemohou  být 
reprodukovány  prostřednictvím  malých  reproduktorů,  protože  ty  nejsou 
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schopny  pokrýt  kompletní  frekvenční  rozsah?  Přidáním  BeoLab  11 
k jednoduché  stereofonní  sestavě  objevíte  v hudbě  detaily,  o  jejichž 
existenci jste dosud neměli ani tušení. BeoLab 11 přidá vaší oblíbené hudbě 
zcela novou dimenzi.  Ať jde o dunění bubnu nebo rytmický zvuk basové 
kytary, uslyšíte i  to, co jste předtím nikdy nezaslechli.  Budete mít pocit, 
jako by vám váš oblíbený muzikant hrál přímo v pokoji. 

Když  doplníte  svoji  malou  nebo  středně  velkou  sestavu  o  BeoLab  11, 
uděláte  víc,  než  že  jen  posílíte  basy.  Protože  se  subwoofer  postará  o 
produkci těch nejhlubších tónů v nízkém kmitočtovém pásmu, reproduktory 
se  mohou  zaměřit  na  čistotu  basových  tónů  ve středních  a  vyšších 
pásmech. Výsledkem bude bohatší a celistvější zvuk, který skutečně osloví 
vaši duši. 

Excelentní basový výkon BeoLabu 11 vdechne nový život také filmům, které 
si pustíte ve svém domácím kině. Ať už dáváte přednost akčním filmům, ve 
kterých vybuchují domy, nebo romantické podívané se zvukem padajícího 
deště, jedno je jisté: tento zážitek vás zcela pohltí.   

Vyspělá technologie

Elegantní  tulipánový  tvar  může  snadno  budit  dojem,  že  je  BeoLab  11 
poněkud  lehčí,  než  subwoofery  bývají.  Ale  nic  není  vzdálenější  pravdě. 
S vestavěným 200 W ICEpower zesilovačem a dvěma šest a půl palcovými 
ovladači  je  BeoLab  11  schopen  podávat  neuvěřitelně  fantastický  basový 
výkon.

Stejně  jako  je  BeoLab  11  mistrovským  designovýn  kouskem,  je  také 
ukázkou  sofistikované  vyspělé  technologie.  Pro  příklad  si  vezměme  dva 
protilehlé  ovladače,  které  využívají  výhodu  technologie  Acoustic  Balance 
Principle poprvé použité v subwooferu Bang & Olufsen. Díky této konfiguraci 
vytvářejí ovladače „součtové“ frekvence, které efektivně odstraňují většinu 
všech nežádoucích vibrací z jednotky. 

Dosažení optimálního zvukového zážitku je závislé na tom, jak v místnosti 
reproduktory  a  subwoofer  rozmístíte.  Se třemi  rozdílnými  možnostmi 
nastavení zabudovanými v subwooferu vám BeoLab 11 dovoluje umístit ho 
podle libosti, a stále budete mít čistý, silný zvuk v nízkých frekvencích pro 
úchvatný zvukový zážitek, kterého chcete docílit.

Technické specifikace
DESIGNÉR David Lewis

ROZMĚRY/VÁHA 22,7 x 30,8 x 23,8 cm/7,3 kg

MATERIÁL
hliník a kompozitní materiály

BARVY           
černá/černá, černá/stříbrná, černá/tmavě 
šedá, černá/červená, černá/modrá, černá/bílá, černá/zlatá



TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                       4/4 

SPOTŘEBA ENERGIE typická: 10 W; pohotovostní režim: 0,8 W

VÝKONOVÉ 
ZESILOVAČE

200 W, třída D, ICEpower

EFFEKTIVNÍ 
FREKVENČNÍ ROZSAH

nižší frekvenční pásmo (-10db) = 33Hz 

CITLIVOST závislá na sestavě

PRINCIP SKŘÍNĚ 2 x samostatná uzavřená skříň, 
Acoustic Balance Principle

OBJEM SKŘÍNĚ 2 x 2,5 litru

BASOVÝ OVLADAČ 2 x 6½" kužel

FUNKCE Adaptive Bass Linearisation (ABL)
přepínač vstupní citlivosti 
přepínač nastavení v závislosti na poloze (v rohu, u stěny, 
v prostoru) 
ochrana proti přehřátí
interní / externí řízení basů 

PŘIPOJENÍ 1 x Power Link – vstup
2 x Power Link – výstup

PŘÍSLUŠENSTVÍ nástěnný držák
kryt

ROZMĚRY PO 
PŘIPEVNĚNÍ

23,6 x 31,5 x 23,8 cm včetně nástěnného držáku

Bang & Olufsen a/s
Společnost Bang & Olufsen založili v roce 1925 v dánském městě Struer Peter Bang a Svend 
Olufsen, dva mladí pokrokoví inženýři nadšení pro vysokou kvalitu reprodukce zvuku. Díky 
dlouholeté řemeslné tradici a maximální možné snaze o výzkum a vývoj v oblasti vyspělých 
technologií se pak značka stala symbolem dokonalého designu a provedení.
Společnost Bang & Olufsen, která je stále na špici technologie pro domácí užití, rozšířila 
v poslední době škálu svých integrovaných audiovizuálních řešení pro domácnosti o produkty 
určené pro automobilový průmysl a pohostinství. Současná produktová řada tedy nabízí ničím 
nerušené audiovizuální zážitky doma, v autě i na cestách. 
Více informací o společnosti Bang & Olufsen najdete na stránkách www.bang-olufsen.com. 

Distributorem značky Bang&Olufsen pro ČR je společnost KD ELEKTRONIKA  
www.kd-elektronika.cz.

PR kontakt:

Marie Lukáčová
PR komunikace
E-mail: lukacovapr@gmail.com
Tel.: +420 602 289 682

+420 777 884 814

http://www.kd-elektronika.cz/
http://www.bang-olufsen.com/
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