
Bang & Olufsen Beosound 2 Złoty Głośnik Aktywny Salon
Poznań

Cena: 13 199 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny, Złoty

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Głośnik Aktywny Bang & Olufsen Beosound 2
Potężny głośnik multiroom, brzmiący w każdym calu tak pięknie, jak wygląda. Zachwyca bez względu na to, gdzie go
umieścisz i jak go użyjesz.

DŹWIĘK

Bogate, dynamiczne i pełne finezji

Beosound 2 zapewnia znakomitą i naprawdę potężną jakość dźwięku. Zastosowanie naszej technologii soczewek
akustycznych w stożkowym korpusie głośnika zapewnia dźwięk w promieniu 360 stopni, który wypełnia całe pomieszczenie
z dowolnego miejsca, w którym umieścisz głośnik.  

PROJEKT

Funkcjonalizm estetyczny

Beosound 2 został zaprojektowany z myślą o elastyczności. Dostarczanie porannych wiadomości ze stołu w kuchni lub
granie dyskretnie z podłogi w salonie. Dzięki prostym liniom i niewielkim wymiarom ma elastyczną konstrukcję, która pasuje
do każdego miejsca w domu.

MATERIAŁY

Bezproblemowy kawałek piękna

Wykonany z wysokiej jakości aluminium z niesamowitą dbałością o szczegóły. Ale nasz wybór materiałów wykracza daleko
poza estetykę. Zapewnia również doskonałe właściwości akustyczne dzięki sztywności materiału i bezszwowym
powierzchniom, które eliminują wszelkie zniekształcenia dźwięku.

 

Esencja kontroli
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Beosound 2 ma wbudowany czujnik zbliżeniowy, który wykrywa Twoją obecność i automatycznie obraca interfejs sterujący
w Twoją stronę. Górna część głośnika pełni funkcję minimalistycznego panelu sterowania. Wystarczy dotknąć, aby
uruchomić ulubioną stację radiową, obrócić pokrętło, aby wyregulować głośność i przesunąć, aby zmienić utwory.

Dane techniczne:

DŹWIĘK

Zalecany rozmiar pokoju
10-60 m² 100-600 stóp²

Konfiguracja głośników
1 głośnik wysokotonowy ¾" 2 głośniki średniotonowe 2" 1 głośnik niskotonowy 5 ¼"

Wzmacniacz
1 x 15 W klasa D dla głośnika wysokotonowego 2 x 15 W klasa D dla głośnika średniotonowego 2 x 30 W klasa
D dla głośnika niskotonowego

Zakres częstotliwości
33 - 23.400 Hz.

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego @1m
94 dB SPL

Możliwości basowe
84 dB SPL

Parowanie stereo
Sparuj dwa Beosound 2, aby cieszyć się dźwiękiem stereo. Skonfiguruj parowanie stereo przez Google Home.

Zaawansowane funkcje dźwiękowe
Technologia soczewek akustycznych Ustawienia rozmieszczenia akustycznego Adaptacyjna linearyzacja basów
Ochrona termiczna

Konfigurowalny korektor dźwięku
Presety dostępne i w pełni konfigurowalne za pośrednictwem aplikacji Bang & Olufsen

MOC

Zasilacz
Przewód zasilający

ŁĄCZNOŚĆ

Wersja Bluetooth
4.2

Wi-Fi
Wi-Fi/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi do wydajnego przesyłania strumieniowego

Usługi przesyłania strumieniowego
Airplay 2 Beolink Multiroom Chromecast Wbudowany Spotify Connect

Zintegrowane usługi muzyczne
Deezer (w tym Deezer HiFi) Radio internetowe TuneIn QPlay 2.0 (specyficzne dla Chin)

Wejścia i wyjścia
1 x złącze sieciowe 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s 1 x wejście liniowe mini jack 3,5 mm z czujnikiem

Integracja asystenta głosowego
Wbudowany asystent głosowy Google

Pilot
Aplikacja Bang & Olufsen Beosound Essence Remote Beoremote One BT
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