BEOSOUND LEVEL
PRODUKTOVERSIGT

Uovertruffen lyd i
smukt skandinavisk
design
Skabt til ethvert rum. Enhver placering.
Ethvert øjeblik. Beosound Level giver
dig total bevægelsesfrihed med
din musik i hjemmet uden at gå på
kompromis med lydkvaliteten. Hæng
den på væggen, sæt den på bordet,
læg den fladt ned eller på siden. Nyd
en perfekt lytteoplevelse i smukt
skandinavisk design, der kan tilpasses
ethvert rum og enhver indretning.

VIGTIGE FUNKTIONER

Suveræn lyd, der tilpasses
perfekt til ethvert rum efter
højttalerens position.
Kompakt og fleksibelt design.
Læg den med overfladen opad,
placer den på siden, eller hæng
den på væggen.
Fremstillet med omhu:
Modulopbygget design og
eksklusive materialer.
Slanke, diskrete opladningsmulighe
der og op til 16 timers batterilevetid.
En forbundet højttaler: Opret
forbindelse til andre højttalere,
og skab dit lydbillede.
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BEOSOUND LEVEL
S P E C I F I K AT I O N E R

GRUNDLÆGGENDE

Produktmål (L x H x B)
34,8 x 23 x 5,6 cm
Vægt
3,3 kg

TEKNIK

Højttalerenheder
2 × 0,8" diskantenheder
1 x 2" fuldtoneenhed
2 × 4" basenheder
Effektforstærkere
Spidseffekt uden forvrængning (W)
2 × klasse D ved 30 W til basenheder
1 × klasse D ved 30 W til fuldtoneenhed
1 × klasse D ved 15 W til diskantenhed
Batteri
Genopladeligt Li-ion-batteri med op til
16 timers/4 timers afspilning

Placering
· Stående oprejst
· Hængende på en væg
· Liggende fladt

Frekvensområde
39 - 23.000 Hz
Funktioner
· Active Room Compensation
· Positionsafhængigt lydbillede
· Udskifteligt litium-ion-batteri
· Udskifteligt frontcover
· Nærhedssensor
· Lyssensor
· Beosonic
· Bang & Olufsen Radio
Mikrofoner
Ja

Opladningstid
3 timer for 100 %
2 timer for 80 %

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Trådløse netværk
Wi-fi/WLAN
802,11 b/g/a/n/ac (2,4 GHz og 5 GHz)
Bluetooth-type: 5.0
Tilslutninger
· 1 x line-in/optisk kombi-jackstik
· 1 x Ethernet 10/100 Mbit
· Opladning via USB-C
· Serviceport via USB-C
· Easy Charge Solution

Voice Assistant
Google Assistant*
Multiroom
Multiroom-teknologier fra Apple
AirPlay 2 og Chromecast built-inTM
er integreret og klar til, at du kan
forbinde din Beosound Level med en
eller flere andre højttalere.

Streamingformater:
· Chromecast built-inTM
· Apple AirPlay 2
· Bluetooth-lydstreaming
· Spotify Connect

VÆ R D AT V I D E
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Designer
Torsten Valeur fra Valeur Design

Netledning
Netledning af polymer eller stof
medfølger afhængigt af farvetone.

*Google og Chromecast built-in er varemærker tilhørende Google LLC.
Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

BEOSOUND LEVEL
VA R I A N T E R

N AT U R A L

Højttalercover
Dark Greystof
fra Kvadrat
Aluminiumsramme
Natural Aluminium

GOLD TONE

Højttalercover
Light Oak
Aluminiumsramme
Gold Tone aluminium
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BEOSOUND LEVEL
TEKST TIL MARKETINGFORMÅL

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKSTBLOKKE

Uovertruffen lyd i
smukt skandinavisk
design.

5 ord:
En kraftfuld, bærbar WiFi-højttaler
10 ord:
En kraftfuld, bærbar WiFi-højttaler, der
leverer suveræn lyd – altid.
25 ord:
En bærbar WiFi-højttaler, der leverer
suveræn lyd – altid. Beosound Level
tilpasser lyden til positionen og
rummet for at levere en perfekt
lytteoplevelse overalt i hjemmet.
50 ord:
En bærbar WiFi-højttaler, der leverer
suveræn lyd – altid. Beosound Level
tilpasser lyden til positionen og rummet
for at levere en perfekt lytteoplevelse
overalt i hjemmet. Hæng den på
væggen, sæt den på bordet, læg den
fladt ned eller på siden: Det fleksible
og minimalistiske design kan tilpasses
enhver indretning.

VIGTIGE SALGSARGUMENTER

Suveræn lyd overalt i hjemmet
Beosound Level er fintunet af anerkendte
Bang & Olufsen lydingeniører til at levere
kraftfuld lyd med fremragende klarhed
og dynamisk bas. Spredningen af lyden
tilpasses automatisk til rummet og
højttalerens position, hvilket sikrer en
optimal lytteoplevelse.
Kompakt, bærbart design
Beosound Level er indbegrebet af
minimalt skandinavisk design. Den
unikke adaptive alsidighed gør det nemt
at nyde højttaleren overalt i hjemmet.
Placer den, som du vil: Stående på en
hylde, hængende elegant på væggen
eller liggende fladt på et bord.
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100 ord:
En bærbar WiFi-højttaler, der leverer
suveræn lyd – altid. Beosound Level
tilpasser lyden til positionen og
rummet for at levere en perfekt
lytteoplevelse overalt i hjemmet.
Hæng den på væggen, sæt den på
bordet, læg den fladt ned eller på
siden: Det fleksible og minimalistiske
design kan tilpasses enhver indretning.
Den fintunede højttaler med fem
enheder giver dig kraftfuld lyd, uanset
hvor i rummet du er. Med smarte og
diskrete opladningsmuligheder og op
til 16 timers batterilevetid er din musik
altid klar. Beosound Level er en bærbar
højttaler, der er bygget til at holde:
Modulopbygget design og fremstillet
af eksklusive materialer.

Fremstillet med omhu
Den eksklusive aluminiumsramme er
fremstillet i Danmark, og det modulære
design understøtter udvidelsen af
højttalerens levetid via et udskifteligt
batteri og effektive fremtidige
serviceopgraderinger. Materialerne, som
f.eks. højkvalitetspolymer, udvælges
under hensyntagen til deres ydeevne,
genanvendelighed og sporbarhed.
Nem og stilfuld opladning
Med det medfølgende magnetiske
tilslutningsstik oplades Beosound Level
nemt og elegant. Aluminiumsstikket
klikkes nemt på bagsiden, hvilket gør
opladningen lige så æstetisk tiltalende
som selve højttaleren. Og med op til
16 timers batterilevetid får du trådløs
lyd lige der, hvor du ønsker det.

