BEOLAB 28
PRODUKTOVERSIGT

Løfter musikken
til uventede højder
i dit hjem.
Beolab 28 er slankere, mere intelligent
og mere overraskende end nogen
stereohøjttaler, du har oplevet før.
Placer den hvor som helst i hjemmet,
stream alt, når det passer dig, og fordyb
dig i kraftfuld lyd i studiekvalitet, der
tilpasser sig rummet. Alt sammen i et
smukt, elegant design, der kan betjenes
med et enkelt tryk. Det er her magien
opstår...hver gang du trykker play.

VIGTIGE FUNKTIONER

Lyd i studiekvalitet med et
enestående stereobillede.
Indbygget trådløs streaming i
høj opløsning.
Lyd, der automatisk tilpasser sig
til rummet.
Slankt design, der kan hænges på
en væg eller placeres på gulvet.
Fremstillet af kvalitetsmaterialer,
tilslutningsmodul, der kan
opgraderes.
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BEOLAB 28
S P E C I F I K AT I O N E R

MÅL

12.1

140.5

137

14.7
25.3

GRUNDLÆGGENDE

Produktmål (B x H x D)
På gulvet:
25,3 x 137 x 25,3 cm
Vægmonteret:
21,2 x 140 x 25,3 cm

25.3

15.1
21.2

Placering
Gulv
Vægmonteret
Anbefalet rumstørrelse
15-50 m²

Vægt
18,6 kg

TEKNIK

Effektforstærkere (pr. højttaler)
1 x 100 watt, klasse D, diskantenhed
3 x 100 watt, klasse D, fuldtoneenhed
1 x 225 watt, klasse D, basenhed
Højttalerenheder (pr. højttaler)
1 x 1" diskantenhed
3 x 3" fuldtoneenheder
1 x 6,5" basenhed
Maksimal lydstyrke ved 1 m
110 dB SPL (par)
Basgengivelse
95 dB SPL (par)
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Effektivt frekvensområde
27-23.000 Hz
Strømforsyning
Indbygget strømforsyning
Netledning medfølger
Avancerede lydfunktioner
Active Room Compensation
Beam Width Control
Termisk beskyttelse
Adaptive Bass Linearization

BEOLAB 28
S P E C I F I K AT I O N E R

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Trådløse netværk
Dual-band WLAN 2.4 og 5 GHz
IEEE 802,11 b/g/a/n/ac
Bluetooth-type: 5.0
Tilslutninger
1 x analog/optisk line-in med
signaldetektering
2 x Ethernet 10/100 Mbit
1 x USB-C
1 x USB-A (til service)
1 x Powerlink (RJ45, 2 kanaler)
Trådløst powerlink
Trådløst powerlink (24 bit/48 kHz)
WiSA (24 bit/48 kHz)
Bluetooth
Bluetooth 5.0

A N D R E O P LY S N I N G E R
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Designer
Noto Design GmbH

Streamingformater
Chromecast built-in
Apple AirPlay 2
Bluetooth-lydstreaming
Spotify Connect
Integrerede musiktjenester
Bang & Olufsen Radio
Integration af stemmestyring
Nej
Fjernbetjening
Beoremote One BT
Beoremote Halo
Bang & Olufsen app

BEOLAB 28
VA R I A N T E R

Base
Aluminium, Silver
Internt cover
Stof, Grey
Eksterne covere
Light Oak

Base
Aluminium, Silver
Internt cover
Stof, Grey
Eksterne covere
Stof, Grey

Base
Aluminium,
Black Anthracite
Internt cover
Stof, Grey Mélange
Eksterne covere
Stof, Grey Mélange

Base
Aluminium,
Black Anthracite
Internt cover
Stof, Grey Mélange
Eksterne covere
Smoked Oak

Base
Aluminium,
Bronze Tone
Internt cover
Stof, Grey Mélange
Eksterne covere
Valnød
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BEOLAB 28
TEKST TIL MARKETINGFORMÅL

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKSTBLOKKE

Adaptiv trådløs
højttaler

5 ord:
En adaptiv trådløs stereohøjttaler.
10 ord:
En adaptiv trådløs højttaler, der
genopfinder musikoplevelsen i hjemmet.
25 ord:
En kraftfuld trådløs højttaler, der
genopfinder musikoplevelsen i
hjemmet. Beolab 28 tilpasser sig
enhver indretning for at give dig den
maksimale lytteoplevelse hver gang.
50 ord:
En trådløs højttaler, der genopfinder
musik i hjemmet. Beolab 28 tilpasser
sig enhver indretning for at give dig
den maksimale lytteoplevelse hver
gang. Stream alt, når det passer dig,
få fuld kontrol med ét tryk og stor lyd i
studiekvalitet, der tilpasser sig rummet
og din position – alt sammen i et
smukt og slankt design.
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100 ord:
En trådløs højttaler, der genopfinder
musik i hjemmet. Beolab 28 tilpasser sig
enhver indretning for at give dig den
maksimale lytteoplevelse hver gang.
Fordyb dig i stor lyd i studiekvalitet og
et enestående lydbillede, der tilpasser
sig rummet og din position. Indbygget
musikstreaming giver dig mulighed for
at afspille alt med det samme, mens en
integreret touch-brugerflade giver dig
fuld kontrol med ét tryk. Den kraftfulde
lyd er pakket ind i et slankt design,
der kan placeres hvor som helst og
er fremstillet af de bedste materialer,
herunder massivt træ og aluminium
fra vores egen Fabrikshal 5.

BEOLAB 28
TEKST TIL MARKETINGFORMÅL

VIGTIGE SALGSARGUMENTER

Adaptiv lyd i studiekvalitet
Beolab 28 leverer fremragende lyd
med et perfekt stereobillede fra
specialdesignede højttalerenheder,
herunder en nedadrettet subwoofer.
Ved hjælp af Beam Width Control
teknologien fra Beolab 90 når musikken
øret direkte og uændret, hvilket
minimerer refleksioner fra sidevægge.
Active Room Compensation tilpasser
basgengivelsen til rummet, så der er
mulighed for fleksibel højttalerplacering.
Enestående design, der passer
ind overalt
Beolab 28 er elegant og slank og
kan placeres hvor som helst i stuen
– fra gulvet til væggen. Den passer
til rummet. En konisk basenhed på
et solidt bærende element i bunden
giver indtryk af, at højttaleren svæver
i luften. Bevægelige lameller tilfører et
strejf af magi, når højttaleren tændes,
eller lydstrålen justeres. Fås i et udvalg
af luksuriøse farver og materialer.

03 .2 02 1V02

Præcisionsfremstillet til at holde i
generationer
Beolab 28 er bygget til at holde.
Formet, drejet, fræset og anodiseret
aluminium, der fremstilles i vores
legendariske Fabrikshal 5 i Danmark,
udgør fundamentet. Den består bl.a.
af taktilt stof og massivt træ, der
kommer fra en leverandør, vi har
arbejdet sammen med siden 1949.
Hver højttaler kontrolleres nøje af
vores medarbejdere. Vores fokus
på lang levetid indebærer endda
teknologi med et tilslutningsmodul,
der kan opgraderes, så vores
produkter forbliver relevante gennem
flere generationer.
En fantastisk oplevelse helt fra starten
Beolab 28 redefinerer, hvad en alti-en-højttaler kan være. Med trådløs
forbindelse er opsætningen nem og
hurtig. Indbygget musikstreaming giver
dig mulighed for at afspille musik fra
populære streamingtjenester, når det
passer dig. En integreret nedadrettet
subwoofer fjerner behovet for en
separat bashøjttaler, hvilket sparer
værdifuld gulvplads. Det hele styres
fra en elegant touch-brugerflade på
toppen.

