GŁOŚNIKI AKTYWNE
9 999 zł

BEOPLAY A9

CENA DETALICZNA

8 129,27 zł

Jednopunktowy system muzyczny

CENA DETALICZNA NETTO

• głośnik o konstrukcji stereofonicznej
• efektywne pasmo przenoszenia: 33,1 - 25 000 Hz
• wzmacniacze: 1x 160 W klasy D dla głośnika niskotonowego, 2x 80 W klasy
D dla głośnika średniotonowego, 2x 80 W klasy D dla głośnika
wysokotonowego
• głośnik niskotonowy: 1x 8"
• głośnik średniotonowy: 2x 3"
• głośnik wysokotonowy: 2x ¾"
• typ obudowy: Bass-reflex
• łączność przewodowa: 1x USB złącze do iPoda/iPhone'a/iPada, 1x Line-in, 1x
Ethernet
• łączność bezprzewodowa: WLAN - 802.11b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Apple
AirPlay, DLNA, Bluetooth 4.0
• wspierane usługi strumieniowania: Spotify, TuneIn, Deezer
• dodatkowe kolory osłon: srebrny, czerwony, zielony, brązowy, niebieski i
czarny (można kupić jako wyposażenie dodatkowe)
• nogi i uchwyt ścienny: nogi dostępne w kolorze dębu, klonu, orzechu,
dostępny również uchwyt do montażu ściennego (można kupić jako
wyposażenie dodatkowe)
• dostępny w kolorze czarnym i białym (+ dodatkowo akcesoria w innych
kolorach)

EAN: 5705260045529
EAN: 5705260045512

waga netto: 15,00 kg
wymiary produktu: 701 x 908 x 415 mm

BEOPLAY A9 KVADRAT COVER
Maskownica do BeoPlay A9

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• dodatkowa maskownica do głośnika A9
• edycja specjalna wykonana przez Kvadrat
• dostępne wersje kolorystyczne: Light Grey, Dark Grey, Dusty Blue, Dark
Rose
• nogi nie są częścią zestawu

BEOPLAY A9 COVER
Maskownica do BeoPlay A9

229 zł
CENA DETALICZNA

186,18 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• dodatkowa osłona dostępna w kolorach: czarnym, białym oraz czerwonym
EAN: 5705260042757
EAN: 5705260042740

BEOPLAY A9 LEGS
Nogi

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• dodatkowe nogi dostępne w kolorach: klon, dąb i orzech
EAN: 5705260044492
EAN: 5705260042788
EAN: 5705260044232

Horn Distribution S.A.

Cennik BANG & OLUFSEN – 1 październik 2018

strona 1

BEOPLAY A9 WALL BRACKET
Uchwyt ścienny

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• Uchwyt ścienny do montażu BEOPLAY A9
EAN: 5705260042801

BEOPLAY M5
Jednopunktowy system muzyczny
Potężny bezprzewodowy głośnik z dźwiękiem wydobywającym się w
każdymm kierunku idealnie sprawdzi się w Twoim domu. Może być używany
zarówno samodzielnie jak również jako element systemu multiroom. Głośnik
jest wyposażony w wymienną osłonę o aluminiowej konstrukcji, pokrytą
specjalnym materiałem Kvadrat tak aby idealnie pasował do wystroju
wnętrza. Zarówno cylindryczny kształt Beoplay M5 jak i dźwięk
wydobywający się w każdym kierunku jest inspirowany ideą łączenia
pomieszczeń w domu.

2 699 zł
CENA DETALICZNA

2 194,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260063905
EAN: 5705260063844

• funkcjonalność multiroom
• Streaming: Apple AirPlay, wbudowany Chromecast, Bluetooth, BeoLink
Multiroom, Spotify Connect
• przyciski sterujące na urządzeniu:regulacja głośności, play/pauza, dołącz,
Standby (stosowany w instalacji multiroom)
• możliwości adaptacji: „wolnostojący”, „na ścianie” lub „w rogu” poprzez
Beoplay App
• obudowa typu zamkniętego
• Przetworniki: 1 x 5 "woofer, 1 x 1.5" średniotonowe, 3 x ¾ "tweetery
• Wzmacniacze: 1 x 40W/160W klasy D (głośnik niskotonowy), 1 x 30W/120W
klasy D (średniotonowy), 1 x 30W/120W klasy D (przedni tweeter), 1 x
30W/60W klasy D (tylne tweetery)
• Efektywne pasmo przenoszenia: 37 Hz - 22 kHz
• 1 x Ethernet 10/100 Mbit / s
• 1 x wejście liniowe (3,5 mm Jack analogowe / optyczne)
• Sieci bezprzewodowe: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz i 5GHz)
• Bluetooth 4.0 (zawsze otwarty do parowania)
• Wymiary produktu: W 165 x H 185 x D 165 (mm)
• Waga: 2,54 kg
• Wersje kolorystyczne: czarny, naturalny
• Projektant: Cecilie Manz

BEOPLAY M5 COVER
Maskownica do Beoplay M5

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• dodatkowa osłona dostępna w kolorze: DARK ROSE i MOSS GREEN
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1 299 zł

BEOPLAY M3

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Jednopunktowy system muzyczny

CENA DETALICZNA NETTO

Kompaktowy i funkcjonalny głośnik bezprzewodowy z technologią Bang &
Olufsen Signature Sound – a także nowy członek naszej rodziny głośników
sieciowych. Głośnik może bezproblemowo łączyć się z Beoplay A9, A6 i M5 w
konfiguracji wielopomieszczeniowej, działać jako głośnik autonomiczny bądź
w połączeniu z dowolnym głośnikiem z wbudowaną obsługą Chromecast
bądź Airplay. Kształt Beoplay M3 jest oparty na prostej sylwetce, która
nadaje mu wyrazisty wygląd, a jego bardzo charakterystyczny wygląd można
łatwo zmodyfikować, montując inną osłonę – wymienne aluminiowe lub
wełniane osłony Kvadrat pozwalają na dopasowanie głośnika Beoplay M3 do
wnętrz w różnych stylach. Wyrazisty i elegancki głośnik Beoplay M3 jest
przekonujący w swojej prostocie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 5705260067903
EAN: 5705260067965

zaawansowana technologia Bang & Olufsen Signature Sound
pełen ekspresji minimalizm dzięki wymiennym przednim osłonom
specjalnie dobrane materiały poprawiające właściwości akustyczne
obsługa audio sieciowego dla pełnej elastyczności
dostosowanie funkcji za pomocą aplikacji Beoplay
efektywny zakres częstotliwości: 65 – 22 000 Hz
wzmacniacze mocy: 1x 40 W klasy D dla głośnika niskotonowego, 1x 40 W
klasy D dla głośnika wysokotonowego
głośniki: 1x niskotonowy 3,75", 1x wysokotonowy ¾"
łączność przewodowa: 1x wejście liniowe (analogowe typu mini-jack 3,5
mm, impedancja wejścia liniowego ok. 10 kΩ AC), 1x Micro USB, 1x złącze
zasilania
połączenia bezprzewodowe: Apple AirPlay, Wbudowana obsługa
Chromecast, BeoLink Multiroom, Bluetooth 4.2
funkcja nagłośnienia wielopomieszczeniowego: BeoLink Multiroom,
Wbudowana obsługa Chromecast
cechy: ToneTouch, Usługi zintegrowane w funkcji BeoLink, Multiroom:
TuneIn, QPlay, Deezer
waga netto: 1,46 kg
wymiary produktu: 112 x 151 x 140 mm
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MOBILE AUDIO
2 299 zł

BEOLIT 17

CENA DETALICZNA

1 869,11 zł

Głośnik przenośny

CENA DETALICZNA NETTO

Mobilny głośnik Bluetooth, który dostarcza mocy i stylu. Wyposażony w
dźwięk True360, inteligentną ładowarkę USB-C oraz akumulator
zapewniający do 24 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Z autentycznym i
bardzo precyzyjnym dźwiękiem o jakości do jakiej przyzwyczaiła wszystkich
firma Bang & Olufsen, Beolit 17 to jedyny system muzyczny jakiego będziesz
potrzebował w domu lub poza nim. Wykonane z naturalnych i najwyższej
jakości materiałów dla trwałości ale rownież piękna

EAN: 5705260065084
EAN: 5705260065091

• True360 - jakość dźwięku znana z produktów Bang & Olufsen pozwalająca
cieszyć się wszystki wkoło jednakowo dobrej jakości muzyką- niezależnie od
położenia głośnika
• inteligentne funkcje ułatwiające użytkowanie poprzez Beoplay App
• Akumulator zapewnia maksymalnie 24 godziny odtwarzania muzyki (przy
umiarkowanym poziomie głośności dźwięku)
• Czas ładowania: 2,5 godziny (15V - ładowanie 3A)
• Szybkie, inteligentne ładowanie za pomocą dołączonej ładowarki USB-C
• Przetworniki: 1 x 5,5 " niskotonowy; 2 x 4" pasywne membrany; 3 x 1,5
"wysokotonowe
• Wzmacniacze: 2 x 35 W klasy D dla tonów niskich i wysokich (2 x 120 W
mocy szczytowej)
• Efektywne pasmo przenoszenia: 37 - 20000 Hz
• Bluetooth 4.2, 4.0 ADK
• Wejścia: 1x 3.5mm mini-jack, 1x USB-C do ładowania (do 3A)
• Wyjście USB do ładowania urzadzeń mobilnych (500 mA)
• Dostęp inteligentne funkcje poprzez przycisk Connect (dostosowywanie
poprzez Beoplay App)
• Antypoślizgowa gumowa górna taca
• Wymiary (szer x wys x głęb): 23 x 18,9 x 13,5 cm
• Waga: 2,7 kg
• Projektant: Cecilie Manz
waga netto: 2,70 kg
wymiary produktu: 230 x 189 x 135 mm

1 699 zł

BEOPLAY P6

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

Głośnik przenośny Bluetooth

CENA DETALICZNA NETTO

Przenośny głośnik Bluetooth o bogatym, mocnym dźwięku, akumulatorze
wystarczającym na 16 godzin pracy oraz konstrukcji odpornej na kurz i
zalanie. Głośnik P6 wykonano z najwyższej klasy materiałów, włącznie z
groszkowaną aluminiową kratką i skórzanym paskiem, który pięknieje z
wiekiem. Inspirowane amplitunerem Beomaster 6000 firmy Bang & Olufsen
przyciski sterujące są wykonane z jednego kawałka aluminium, a ich
naciskanie sprawia przyjemność. Zaprojektowany z myślą o przenoszeniu w
domu lub w podróży głośnik P6 umożliwia słuchanie muzyki w dowolnym
miejscu i łączy ludzi potęgą swojego dźwięku.

EAN: 5705260071023
EAN: 5705260071016

Przy żywotności baterii do 16 godzin, P6 zapewnia imponującą moc w
stosunku do swojej wielkości. Ta długowieczność pozwala Ci zabrać muzykę
ze sobą do domu lub w podróży. Dzięki kablowi ładującemu USB-C głośnik
można łatwo podłączyć do źródła zasilania i naładować w ciągu 3 godzin świetna pora na kolejną przygodę.
Przycisk OneTouch zapewnia łatwy dostęp do inteligentnych funkcji.
Odtwarzaj i wstrzymuj odtwarzanie natychmiast lub wznów ostatnio
odtwarzane źródło muzyki. Użyj przycisku OneTouch, aby uzyskać dostęp do
Siri lub Google Assistant w telefonie, odbierać połączenia lub przełączać się
między ustawieniami ToneTouch w aplikacji Beoplay App, aby dostosować
profil dźwiękowy P6 do swojej aktywności. Wszystkie funkcje można
dostosować do własnych potrzeb za pomocą aplikacji Beoplay App.
• pasmo przenoszenia: 55 - 20 000 Hz
• wzmacniacze: 1x 36W klasy D dla głośnika niskotonowego, 2x 30W klasy D
dla głośnika pełnozakresowego, moc szczytowa 215W
• przetworniki: 2x 1,5" głośnik niskotonowy, 1x 4" głośnik pełnozakresowy
• typ konstrukcji: zamknięta
• mikrofon: wszechkierunkowy
• łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2
• złącze przewodowe: 1x USB-C do ładowania
• materiały: polimer; perforowane anodyzowane aluminium, skóra
• akumulator: wbudowany 2600 mAh, Li-Ion, do 16 godzin odtwarzania przy
umiarkowanym poziomie głośności
• pobór mocy: typowy: 14 W, tryb gotowości: 0,5 W
• ładowanie: kabel USB-C
• czas ładowania: 1,5 - 6 godzin (w zależności od ładowarki)
waga netto: 1,00 kg
wymiary produktu: 130 x 170 x 68 mm
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BEOPLAY A1
Mobilny głośnik Bluetooth
Przeznaczony do użycia w podróży, zaprojektowany przez wielokrotnie
nagradzaną projektantkę Cecilie Manz, wygodnie mieści się w dłoni i oferuje
znacznie więcej niż wynikałoby z jego niewielkich rozmiarów.
Z jakością wybiegającą daleko poza granice kategorii oraz uderzeniem
dźwięku znacznie wykraczającym poza rozmiar urządzenia B&O PLAY A1 jest
idealnym głośnikiem, który możesz zabrać ze sobą wszędzie. Stworzony dla
ludzi którzy naprawdę dbają o doskonałą jakość dźwięku i wzornictwa
Zaprojektowany do codziennych podróży Beoplay A1 posiada pięknie
wyprofilowaną obudowę w formie aluminiowej kopuły, która nadaje
konstrukcji lekkiego i eleganckiego wyglądu, zabezpieczając jednocześnie
znajdującą się wewnątrz elektronikę. Kopuła idealnie łączy się z
formowanym z tworzywa na bazie polimerów spodem, tworząc zupełnie
gładką i ciągłą powierzchnię. W projekcie nie występują wystające przyciski
ani żadne inne wystające elementy, a powierzchnia Beoplay A1 jest
całkowicie gładka i wystarczająco mocna, aby poradzić sobie z uderzeniami i
zarysowaniami podczas codziennego użytkowania. Głośnik posiada
przymocowany do obudowy pasek z miękkiej skóry, wręcz zapraszający do
zabierania głośnika ze sobą wszędzie lub dołączenia go do plecaka, czy
zawieszenia w domu w dowolnym miejscu.

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260062120
EAN: 5705260062069
EAN: 5705260062977
EAN: 5705260066135

Opierając się na ponad 90-letnim doświadczeniu w pracy z dźwiękiem,
Beoplay A1 wyznacza nowe standardy dla przenośnych głośników Bluetooth
w zakresie rozchodzenia się dźwięku i charakterystyki basów i głośności.
Wykorzystanie unikatowego, dedykowanego algorytmu DSP z
zaawansowanym filtrowaniem górnoprzepustowym, Beoplay A1 jest zdolny
do stworzenia przestrzennej, 360-stopniowej sceny muzycznej. Zapewnia to
słuchaczom te same doskonałe wrażenia dźwiękowe niezależnie gdzie się oni
znajdują.
• Pomimo kompaktowych rozmiarów, wynoszących tylko 133 mm x 48 mm i
wagi tylko 600 g, w pełni aktywna, dwudrożna konstrukcja z aluminiowym
stożkiem przetwornika średnio-niskotonowego, jedwabną kopułką ¾calowego przetwornika wysokotonowego i zaawansowanym filtrowaniem
DSP zachwyci cię rześkim, głośnym i czystym dźwiękiem.
• Dzięki nowej konstrukcji przetwornika średnio-niskotonowego z aluminiowym
stożkiem i systemowi magnesem neodymowym oraz wzmacniaczom o
wysokiej mocy szczytowej, Beoplay A1 dostarcza pełny zakres głębokich
basów schodzących nawet do 40 Hz i wystarczającej wytrzymałości, by
odtwarzać muzykę przez długie godziny.
• Beoplay A1 jest dostarczany z akumulatorem Li-Ion 2200mAh, który
zapewnia aż do 24 godzin codziennego odtwarzania muzyki (przy średnim
poziomie głośności). Ten branżowy standard został osiągnięty dzięki
nowatorskiemu sposobowi kontroli nad wzmacniaczem. Adaptacyjne
zarządzanie mocą (Adaptive Power Management) umożliwia dostarczenie
dokładnej porcji mocy potrzebnej wzmacniaczom – i tylko wtedy kiedy tego
potrzebują. Oznacza to dynamiczne zmiany zasilania umożliwiające znaczący
wzrost żywotności akumulatora.
• Beoplay A1 posiada wbudowaną funkcję zestawu głośnomówiącego do
rozmów telefonicznych, a opatentowana konstrukcja na spodzie głośnika
umożliwia, by czuły mikrofon jednolicie zbierał mowę w obszarze 360 stopni.
Dzięki temu rozmówca doskonale może rozpoznać głosy, bez względu na to,
z jakiej odległości od mikrofonu znajduje się osoba mówiąca do urządzenia.
• Naciśniecie okrągłego przycisku połączenia na boku głośnika umożliwia
podłączenie głośnika do ostatnio używanego urządzenia i natychmiastowe
odtwarzanie ostatniego otworu, który słyszał. Idąc dalej, przycisk połączenia
otrzyma aktualizacje pozwalające dodać więcej funkcjonalności głośnikowi
• dostępny w kolorze Natural, Black, Moss Green oraz Sand Stone
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BEOPLAY P2
Głośnik Bluetooth
• Twój osobisty głośnik Bluetooth – bogaty dźwięk zawsze w zasięgu ręki
• Gdziekolwiek nie pójdziesz Beoplay P2 będzie z Tobą by wzbogacić doznania
myzyczne dzięki swojemy bogatemu i wyjątkowemy dźwiękowi. Już nigdy
nie będziesz musiał słuchać dźwięku z telefonu komórkowego bo P2 możesz
mieć w swojej kieszeni zawsze. Nie musisz nawet go wyłączać, P2 jest
zawsze gotowy do akcji! Osobisty i w pełni mobiny głośnik, dodatkowo
odporny na zachlapania i pył.
• Sterowanie poprzez potrząśnięcie lub podwójne stuknięcie środka
maskownicy – dodatkowo sam możesz zmieniać rodzaj obsługiwanych
funkcji (dostępne w Beoplay App)
• Dźwięk jaki prezentuje sobą Beoplay P2 zdecydowanie przerasta jego małą
obudowę. Czysty i dynamiczny dźwięk pozwoli Ci słyszeć myzykę dokładnie
tak jak chciał tego autor.
• Wbudowane dwa przetwotniki (2’’ i ¾’’) zasilane dwoma wzmacniaczami
klasy D ( 2 x 15W / 2 x 50W mocy szczytowej)
• Wbudowany mikrofon może być używany zarówno podczas prowadzony
połączeń jak również obsługi głosowej urządzenia
• Bateria zapewnia nawet do 10 godzin odtwarzania muzyki, a pełny cykl
ładowania zajmuje zaledwie 2 godziny.
• Bluetooth 4.2
• Z poziomu ablikacji Beoplay App można obsługiwać również korekcję Tone
Touch czy ustawić budzik na wybraną przes siebie godzinę, o której obudzi
Cie ostatnio odtwarzana piosenka lub wybrany sygnał dźwiękowy
• Wykonany włącznie z materiałów klasy premium takich jak anodyzowane
aluminium
• Dostępne kolory: Black, Sand Stone, Royal Blue
• Projektant: Cecilie Manz

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260066227
EAN: 5705260066234
EAN: 5705260066210

waga netto: 0,28 kg
wymiary produktu: 140 x 80 x 28 mm
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SŁUCHAWKI
2 199 zł

BEOPLAY H9i

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

Słuchawki bezprzewodowe z ANC

CENA DETALICZNA NETTO

Ulepszyliśmy nasze flagowe słuchawki o wyrafinowanym wyglądzie,
poprawiliśmy jakość dźwięku oraz dodaliśmy zaawansowane funkcje, które
zwiększają Twoje doświadczenie w podróży. Nasze najbardziej luksusowe
słuchawki Beoplay H9i oferują kombinację niezrównaną na rynku - wiodące
funkcje, jakość dźwięku, zaawansowany ANC i najwyższej klasy materiały w
kultowym, wyrafinowanym projekcie. Beoplay H9i oferuje połączenie cech
niezrównanych w branży dla konsumentów nie idących na kompromis. Nasze
najbardziej luksusowe słuchawki oferują najbardziej zaawansowane funkcje,
wysokiej jakości trwałe materiały, doskonały dźwięk i charakterystyczny dla
B&O PLAY kultowy styl. Nasze najbardziej luksusowe słuchawki - H9i łączą
ANC, bezprzewodowy, innowacyjny aluminiowy interfejs dotykowy i Bang &
Olufsen Signature Sound w kultowym, wyrafinowanym stylu. Bez szumu,
tylko czysta muzyka.

EAN: 5705260070255
EAN: 5705260070262

• Co nowego w BEOPLAY H9i porównując do H9:
WZMOCNIONY DŹWIĘK - Wprowadziliśmy nowy port basowy dla głębszego i
potężniejszego basu, dodaliśmy dedykowany mikrofon dla poprawy jakości
głosu.
ULEPSZONE ANC - Skuteczniejsza redukcja szumów przy niskich
częstotliwościach, dzięki czemu głosy ludzkie są skuteczniej tłumione.
WYDŁUŻONY CZAS PRACY DO 18 GODZIN - Dodatkowe 4 godziny zabawy z
włączoną funkcją Bluetooth i ANC.
TRYB TRANSPARENTNY - Wystarczy jedno kliknięcie palcem, aby dostroić się
do otaczającego Cię świata.
CZUJNIK ZBLIŻENIOWY - Inteligentna funkcja, która automatycznie
zatrzymuje/odtwarza dźwięk po zdjęciu lub założeniu słuchawek.
DŁUGI KABEL DO ŁADOWANIA USB-C 1,25m - Kompatybilne ze wszystkimi
głośnikami BT. Dłuższy kabel ładowania umożliwia słuchanie podczas
ładowania.
PODWÓJNA ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI I ZWIĘKSZONY ZASIĘG
BLUETOOTH - Podłącz H9i bezprzewodowo do 2 urządzeń jednocześnie,
dzięki zasięgowi 37 m możesz być jeszcze dalej od urządzenia i mimo to
płynnie przesyłać muzykę.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

typ: bezprzewodowe słuchawki nagłowne
przetwornik: 40 mm
typ przetwornika: elektro-dynamiczny
impedancja (±15%): 24 omów
pasmo przenoszenia: 20 Hz - 22 kHz
czułość (@1 kHz/±3 dB): 95 dB/MW
łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 z obsługą kodeka AAC
łączność przewodowa: mini-jack 3,5 mm
2 cyfrowe mikrofony MEMS
4 dedykowane mikrofony elektretowe do funkcji ANC (2 mikrofony
elektretowe w każdej słuchawce)
pojemność baterii: 770 mAh
do 18 godzin z Bluetooth i ANC, do 23 godzin z Bluetooth, do 24 godzin
tylko z ANC
czas ładowania: około 2,5 godziny
jeden przycisk przesuwany na prawej słuchawce: wł./wył., parowanie
Bluetooth
interfejs dotykowy wykonany z aluminium na prawej słuchawce:
odtwarzanie/ zatrzymanie utworu, zwiększanie/zmniejszanie głośności,
następny/poprzedni utwór, ANC wł./wył., tryb transparentności wł./wył.,
odebranie/zakończenie połączenia
luksusowe i luksusowe słuchawki ze stylem noszenia na uszy
autentyczne i trwałe materiały, takie jak skóra i anodowane aluminium,
wykonane z precyzją i dbałością o szczegóły
intuicyjny aluminiowy interfejs dotykowy zapewnia kontrolę nad muzyką i
połączeniami
waga netto: 0,29 kg
wymiary produktu: 195 x 200 x 52 mm

Horn Distribution S.A.
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1 699 zł

BEOPLAY H8i

CENA DETALICZNA

1 381,30 zł

Słuchawki bezprzewodowe z ANC

CENA DETALICZNA NETTO

• Unowocześniliśmy nasze bezprzewodowe nauszne słuchawki ANC o bardziej
współczesny, uproszczony design, poprawiliśmy jakości dźwięku i dodaliśmy
zaawansowane funkcje, które zwiększają Twoje doświadczenie w podróży to połączenie niespotykane na rynku. Poruszaj się swobodnie, korzystając z
luksusowych, bezprzewodowych słuchawek nausznych, które pozwolą Ci
wyjść z otoczenia dzięki naszej najbardziej zaawansowanej technologii Active
Noise Cancellation i trybowi transparentności.

EAN: 5705260070224
EAN: 5705260070217

Co nowego w BEOPLAY H8i:
TRYB TRANSPARENTNY - Dostrój się do otaczającego Cię świata za pomocą
jednego kliknięcia przycisku.
WYDŁUŻONY CZAS PRACY - Teraz z imponującym czasem odtwarzania
wynoszącym do 30 godzin. Znacznie wydłużyliśmy czas odtwarzania dzięki
optymalnemu projektowi obwodu i większej pojemności baterii.
WYŻSZA JAKOŚĆ POŁĄCZEŃ - Dodaliśmy dedykowany mikrofon umieszczony
pod optymalnym kątem i odległości dla polepszenia jakości głosu.
LŻEJSZE - Przy 215 g, H8i jest o 30 g lżejszy niż jego poprzednik.
• DŁUGI KABEL DO ŁADOWANIA USB-C 1,25m - Kompatybilny ze wszystkimi
naszymi głośnikami BT. Z dłuższym kablem ładowarki możesz słuchać
swoich słuchawek podczas ładowania.
• PODWÓJNA ŁĄCZNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI I ZWIĘKSZONY ZASIĘG
BLUETOOTH - Urządzenia H8i łączą się bezprzewodowo z dwoma
urządzeniami naraz, a dzięki zasięgowi ponad 31 m możesz być jeszcze dalej
od urządzenia i mimo to płynnie przesyłać muzykę.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ: bezprzewodowe słuchawki nauszne
przetwornik: 40 mm
typ przetwornika: elektro-dynamiczny
impedancja (±15%): 21 omów
pasmo przenoszenia: 20 Hz - 22 kHz
czułość (@1 kHz/±3 dB): 98 dB/MW
łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 z obsługą kodeka AAC
łączność przewodowa: mini-jack 3,5 mm
2 cyfrowe mikrofony MEMS
4 dedykowane mikrofony elektretowe do funkcji ANC (2 mikrofony
elektretowe w każdej słuchawce)
pojemność baterii: 1110 mAh
do 30 godzin z Bluetooth i ANC, do 45 godzin z Bluetooth, do 42 godzin
tylko z ANC
czas ładowania: około 3 godzin
3-kierunkowy przełącznik wyboru na lewej słuchawce: włącznik zasilania,
ANC i tryb transparentności
3 przyciski na prawej słuchawce służące do: zwiększenia/zmniejszenia
głośności, następny/poprzedni utwór, odtwarzanie/zatrzymanie utworu,
odbieranie/kończenie połączenia i parowanie Bluetooth
nowoczesne i opływowe wzornictwo
technologia Wireless Bang & Olufsen Signature Sound z zaawansowaną
aktywną redukcją szumów i trybem przezroczystości
luksusowe materiały, w tym skóra naturalna i anodowane aluminium
waga netto: 0,22 kg
wymiary produktu: 180 x 186 x 51 mm

Horn Distribution S.A.
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1 299 zł

BEOPLAY H4

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

Słuchawki bezprzewodowe

CENA DETALICZNA NETTO

• Beoplay H4 to bezprzewodowa słuchawka wokółuszna stworzona z myślą o
czystym designie, jakości wykończenia oraz oczywiście dźwięku o jakości do
której już przyzwyczaił Bang & Olufsen.
• Pozbawione wszelkich ozdób – ograniczone do niezbędnego minimum,
zaprojektowane z myślą o młodych słuchaczach poszukujących nie tylko
jakości dźwięku ale również prostoty i designu na najwyższym światowym
poziomie który będzie mu towarzyszł zarówno podczas codziennego
przemieszczania się po mieście jak i dalekim podróżom.
• słuchawki wykonane z najwyższej jakości materiałów takich jak aluminium,
skóra, oplatane przewody, które nie tylko gwarantują minimalistyczny design
ale również komfort i wytrzymałość
• wbudowana bateria (Li-ion 600mAh) pozwala na nawet 19 godzin
słuchawnia muzyki w trybie bezprzewodowym (przy średnim poziomie
głośności)
• pełen cykl ładowania baterii zajmuje około 2.5 godziny
• pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz
• impedancja: 20 ohm
• czułość: 91 db/mw @1khz
• przetowrniki: 40mm typu elektrodynamicznego
• wbudowany wielokierunkowy mikrofon ułatwia prowadzenie rozmów
telefonicznych
• 3 przyciski obsługują sterowanie muzyką oraz połączeń głosowych
• Bluetooth w wersji 4.2 zapewnia jakość dźwięku porównywalną z płytą CD
• możliwość połączenia przewodowego
• w zestawie przewód ładowania (micro USB) oraz przewód jack 3.5mm o
długości 1,2 metra
• waga: 235g (245g wraz z kablem)
• wymiary: 195 x 220 x 90mm (max)
• projektant: Jakob Wagner
• dostępne wersje: Black, Charcoal Grey

EAN: 5705260064636
EAN: 5705260068054

waga netto: 0,26 kg
wymiary produktu: 180 x 190 x 40 mm

BEOPLAY E8
Słuchawki douszne True Wireless
Słuchawki Beoplay E8 są idealnym towarzyszem dla każdego, kto nie chce
rezygnować z jakości dźwięku i wzornictwa, aby zyskać swobodę, jaką dają
słuchawki bezprzewodowe. Słuchawki te zostały zaprojektowane tak, aby
doskonale pasować do uszu, jako dyskretny i stylowy symbol
zaawansowanych technologii zapewniają bogaty i precyzyjny dźwięk w całej
scenie dźwiękowej

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260065060
EAN: 5705260068115

Odporne na zachlapanie i kurz słuchawki Beoplay E8 są zaprojektowane tak,
aby zapewniać najwyższy komfort korzystania w ruchu. Wystarczy wyjąć
słuchawki z wysokiej jakości skórzanego etui z funkcją ładowania i lekko
stuknąć powierzchnię dotykową w aluminiowej obwódce, aby rozpocząć
słuchanie muzyki, zmieniać utwory, odbierać połączenia telefoniczne oraz
włączać tryb Transparency Mode oraz komendy głosowe. Dzięki sterowaniu
wszystkimi funkcjami przy pomocy intuicyjnego interfejsu dotykowego na
słuchawkach, nie ma konieczności wyjmowania smartfona z kieszeni.
Zostały zaprojektowane przez dobrze znanego Jakoba Wagnera, ich
konstrukcja to połączenie dyskrecji i elegancji. Dodatkowo odporna jest na
zachlapanie i kurz. Nadaje to uniwersalności i sprawia, że słuchawki można
zabrać ze sobą w podróż oraz wiele innych miejsc.
Sterowanie jest możliwe poprzez dotykowy panel – odbieranie połączeń
telefonicznych, przełączenie między utowrami, aktywacja trybu komend
głosowych.
Za pomocą dedykowanej aplikacji użytkownik może kontrolować muzykę,
dopasować brzmienie do swoich upodobań. Aplikacja umożliwia również
aktualizację oprogramowania oraz pokazuje stan naładowania baterii.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

Ładowanie odbywa się w dołączonym, skórzanym etui.
Zapewniają do 4h słuchania muzyki na jednym ładowaniu.
typ: słuchawki douszne typu wireless
wymiary słuchawek: 23 mm x 20 mm x 25 mm
wymiary etui: 73 mm x 47 mm x 33 mm
waga: lewa – 7g, prawa – 6g, ładowarka 45g.
czas ładowania: w przybiżleniu 2 godziny
czas pracy: do 4 godzin
Bluetooth 4.2
typ przetwornika: dynamiczny 5.7mm
impedancja: 16 Ohm
pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz
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BEOPLAY E6
Słuchawki douszne bezprzewodowe
Lekkie, douszne słuchawki bezprzewodowe zaprojektowane do
dynamicznego i aktywnego trybu zycia. W pełni konfi gurowalne, bezpiecznie
i ergonomicznie dopasowane słuchawki E6 zostały przystosowane do
codziennego uzytkowania w kazdym miejscu, a jednoczesnie cechuja sie
bogatym dzwiekiem oraz przemyslanym, współczesnym wygladem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260074727
EAN: 5705260074710
EAN: 5705260075953

przetworniki: elektro-dynamiczne o średnicy 6,4 mm
pasmo przenoszeniai: 20 - 20 000 Hz
czułość: 113dB SPL ±3dB, -3dbFS przy 1kHz
impedancja: 16 Ohm
mikrofon: wielokierunkowy
pilot: 3 przyciski sterujące (zwiększanie głośności, zmniejszanie głośności i
sterowanie wieloma funkcjami)
bateria: 2x 50 mAh, do 5 godzin odtwarzania przy umiarkowanej głośności
zużycie energii: 210 mW
czas ładowania: ok. 2 godziny
łączność: Bluetooth 4.2, kodek AAC
kompatybilny z aplikacją Beoplay, która poprawi twoje wrażenia z B&O
waga netto: 0,03 kg
wymiary produktu: 22 x 26 x 47 mm

BEOPLAY E4
Słuchawki douszne z ANC
• Słuchawki Beoplay E4 oferują niezapomniane wrażenia słuchowe w każdym
miejscu w jakim ich używasz. Wyposażone w nowej generacji, hybrydowy,
aktywny system redukcji szumu ANC, który sprawia, że doskonale sprawdzą
się w każdych warunkach. Istota jego działania opiera się na użyciu dwóch
mikrofonów – jednego na zewnątrz, drugiego umieszczonego na
wewnętrznej stronie słuchawek.
• Cechuje je wykonanie z materiałów najwyższej jakości, zostały
zaprojektowane przez dobrze znanego Jakoba Wagnera.
• Beoplay E4 posiadają wbudowany mikrofon, który pozwala na używanie
słuchawek podczas rozmów telefonicznych
• Czas ładowania baterii wynosi jedynie 2,5h więc dbanie o ciągłe
naładowanie będzie niezwykle łatwe.
• Wbudowany akumulator zapewnia do 20 godzin słuchania muzyki z
włączonym ANC
• Wymiary: 20 x 30 x 26mm
• Waga: 50g
• Częstotliwość: 20-16000 Hz
• Impedancja: 16 Ohm
• Typ przetwornika: dynamiczny 6,4mm
• Bateria: 330 mAh

BEOPLAY H3
Słuchawki douszne
• Beoplay H3 dostarcza potężny, ale zbalansowany dźwięk o jakości do jakiej
przyzwyczaiły nas produkty Bang & Olufsen. Małe i precyzyjnie wykonane
otwory (26 w każdej słuchawce) w konstrukcji słuchawek pozwoliły na
osiągnięcie wysokiej wydajności i jakości basu nawet z tak małej konstrukcji.
• Obudowa Beoplay H3 została wykonana z mieszanki metali lekkich co
zapewnia wytrzymałość i solidność konstrukcji przy bardzo niskiej masie
własnej.
• Wbudowany mikrofon i pilot sterujący umożliwia pełne sterowanie i
prowadzenie rozmów twoim smartfonem bez potrzeby wyciągania go z
kieszeni
• W zestawie znajdują się silikonowe wkładki douszne w różnych rozmiarach
pozwalające idealnie dopasować słuchawkę do każdego ucha i tym samym
zapewnić zarówno najwyższy poziom komfortu oraz jakość dźwięku znaną z
produktów Bang & Olufsen
• Beoplay H3 zostały zaprojektowane przez Jakoba Wagnera
• Pasmo przenoszenia: 20-16000Hz
• Przetwornik: dynamiczny o rozmiarze 10,8mm
• Długość przewodu 1.2m
• Waga: 16g

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260065251

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260059328
EAN: 5705260059311
EAN: 5705260059304

waga netto: 0,02 kg
wymiary produktu: 26 x 20 x 23 mm

Horn Distribution S.A.
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EARSET
Słuchawki bezprzewodowe
Wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe zaprojektowane z myślą o
precyzyjnym dopasowaniu i noszeniu z regulowanym zaczepem, łączące w
sobie najnowocześniejszą technologię audio ze słynnym wzornictwem.
Przeznaczony do słuchania muzyki zestaw słuchawkowy dostrojony przez
inżynierów dźwięku Bang & Olufsen z myślą o wspaniałych wrażeniach
dźwiękowych. Wykonany z wysokiej klasy, trwałych materiałów, z baterią
umożliwiającą słuchanie nawet przez 5 godzin oraz złączem USB-C do
szybkiego ładowania, jest zawsze gotowy do przeobrażenia codziennych
wrażeń. Przy zachowaniu aspektów, które doprowadziły do sukcesu
pierwotnego zestawu słuchawkowego w latach 90., słuchawki te zapewniają
lepszy dźwięk i komfortowe dopasowanie. Innymi słowy, ten zestaw
słuchawkowy ma wszystko, czego trzeba – kształt, funkcjonalność i klasę.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260073218
EAN: 5705260073225

typ słuchawek: bezprzewodowe
głośnik: elektrodynamiczny, 14,2 mm
impedancja: 32 Ohm
pasmo przenoszenia: 20 - 20,000 Hz
czułość: 1 kHz: 105 dB SPL (±3dB@-3dBFS)
mikrofon: dookólny, MEMS
łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2, kodek AAC
złącza: 1,2 m, ładowanie/dane, USB-A/USB-C
akumulator: litowo-jonowy
pojemność: 95 mAh
do 5 godzin odtwarzania przy umiarkowanej głośności
przewód ładowania: 1,25 m, USB-A/USB-C
wymiary produktu: 40 x 55 x 24 mm

CABLE ANDROID
Przewód
•
•
•
•
•

kabel z jednym przyciskiem i mikrofonem do słuchawek BEOPLAY H2 i H6
przycisk do sterowania muzyką i do odbierania połączeń
kompatybilny z większością urządzeń z systemem Android
złącze 3,5 mm mini-jack
długość 1,2 m

CABLE iOS
Przewód
•
•
•
•

kabel z trzema przyciskami i mikrofonem do słuchawek BEOPLAY H2 i H6
kompatybilny z urządzeniami z systemem iOS
złącze 3,5 mm mini-jack
długość 1,2 m

CABLE 2.5M
Przewód
• złącze 3,5 mm mini-jack
• długość 2,5 m

Horn Distribution S.A.
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149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260046618

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260046625

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5705260046649
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