
En uendelig 
cirkel af  lyd, 
design og 
håndværk.

Lyd, der fylder rummet
Beoplay A9 fylder ethvert rum med kraftfuld 
og stor lyd. Lyden er behagelig og spredes 
godt ud i hele rummet – uanset lydstyrke. Den 
integrerede aktive rumtilpasning (ARC) optimerer 
lyden i forhold til højttalerens placering. 

Gør den til din helt egen
Uanset hvilken indretningsstil du har, kan 
Beoplay A9 passe perfekt ind eller skille sig ud 
– du vælger selv. Med det store udvalg af 
frontstof og træben kan du skabe dit helt eget 
design. Du kan eksempelvis få covere designet 
af verdens førende tekstilvirksomhed Kvadrat 
og ben i en række forskellige træsorter. 

Problemfri betjening
Beoplay A9 gør det nemt at regulere lydstyrken 
ved at glide hånden hen over overfl aden i en 
rolig bevægelse. Med et enkelt tryk kan du 
springe til næste eller forrige nummer, afspille 
din musik eller sætte den på pause.

Fuld konnektivitet
Opret forbindelse mellem Beoplay A9 og din 
foretrukne streamingtjeneste, og fyld dit hjem 
med stor lyd. Fordel musikken mellem alle rum 
ved at forbinde dine trådløse højttalere og 
skabe en sammenhængende multiroom-
oplevelse. Beoplay A9 understøtter Chromecast 
built-in, AirPlay 2 og Bluetooth.

VIGTIGE SALGSARGUMENTER

Stemmestyring
Med introduktionen af Google Assistant byder 
den nyeste generation af Beoplay A9 på 
endnu mere smidig interaktion ved hjælp af 
stemmestyring.
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TEKSTBLOKKE

10 ord: 
Kraftfuld, trådløs og ikonisk designhøjttaler 
med stor lyd.

5 ord: 
Kraftfuld, trådløs og ikonisk designhøjttaler.

25 ord: 
Kraftfuld, trådløs og ikonisk designhøjttaler 
med stor lyd. Uanset hvilken indretningsstil 
du har, kan Beoplay A9 passe perfekt ind eller 
skille sig overbevisende ud – du vælger selv.

50 ord: 
Kraftfuld, trådløs og ikonisk designhøjttaler 
med stor lyd og Google Assistant. Uanset 
hvilken indretningsstil du har, kan Beoplay A9 
passe perfekt ind eller skille sig overbevisende 
ud – du vælger selv. Beoplay A9 gør det 
nemt at regulere lydstyrken ved at glide 
hånden hen over overfladen i en rolig 
bevægelse. Med et enkelt tryk kan du 
springe til næste eller forrige nummer, 
afspille din musik eller sætte den på pause.

100 ord: 
Kraftfuld, trådløs og ikonisk designhøjttaler 
med stor lyd og Google Assistant. Uanset 
hvilken indretningsstil du har, kan Beoplay A9 
passe perfekt ind eller skille sig ud – du 
vælger selv. Beoplay A9 gør det nemt at 
regulere lydstyrken ved at glide hånden hen 
over overfladen i en rolig bevægelse. Med et 
enkelt tryk kan du springe til næste eller 
forrige nummer, afspille din musik eller 
sætte den på pause. Opret forbindelse 
mellem Beoplay A9 og din foretrukne 
streamingtjeneste, og fyld dit hjem med stor 
lyd. Fordel musikken mellem alle rum ved at 
forbinde dine trådløse højttalere og skabe 
en sammenhængende multiroom-oplevelse. 
Beoplay A9 understøtter Chromecast 
built-in, AirPlay 2 og Bluetooth.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GRUNDLÆGGENDE SPECIFIKATIONER:

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

TILSLUTNINGSMULIGHEDER:

TIPS:

FARVER:

Mål: 
70,1 x 90,8 x 41,5 cm (med ben)

Effektforstærkere:
1 × 400 watt, klasse D (bas)
2 × 200 watt, klasse D (mellemtone)
2 × 200 watt, klasse D (fuldtone)
2 × 150 watt, klasse D (diskant)

Frekvensområde:
33-23.000 Hz

Trådløs tilslutning:
Trådløs 2,4 og 5 GHz  
(WLAN 802.11 b/g/n/ac)
Bluetooth 4.2

Betjeningsknapper på enheden:
Betjen Beoplay A9 med simple bevægelser 
på dens touch-sensor. Tap let med fingeren 
på touch-sensoren, eller lad den glide let 
hen over den for at skifte sange eller 
regulere lydstyrken.

Integreret stemmestyring:
Google Assistant (afhænger af marked)

Rumtilpasning:
Aktiv rumtilpasning (ARC)

Designer: 
Øivind Alexander Slaatto

Vægt: 
14,7 kg (med ben)

Højttalerenheder:
2 × 3/4" diskantenheder 
2 x 1 1/2" fuldtoneenheder
2 × 3" mellemtoneenheder 
1 × 8" basenhed

Kabinetprincip: 
Basrefleks

Tilslutninger:
1 × Ethernet 10/100 Mbit/s
1 x 3,5 mm kombineret minijack-linjeindgang

Varianter:
Hvid Beoplay A9 med hvidt cover, ben i eg 
og aluminiumsring i naturfarvet aluminium. 
Sort Beoplay A9 med sort cover, ben i valnød 
og sort aluminiumsring. Beoplay A9 i røget 
eg med mørkegråt cover fra Kvadrat, ben i 
røget eg og messingfarvet aluminiumsring.

Multiroom-funktionalitet:
Ja

Covere:Base:                   White

Ring:
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Black

White

Red

Light Grey

Dark Grey

Dark Rose

Dusty Blue

Warm Taupe

Black

Maple

Oak

Bronze Tone

Brass Tone

Black

Natural

Smoaked Oak

Walnut

Ben:


