
 TIL
LYDENTUSIASTEN

Fra det magiske øjeblik, hvor den akustiske linse majestætisk 
stiger til vejrs og diskret åbner sig mod publikum, ved du,  

at der venter dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

BeoLab 50 er en high-end højttaler, der blander avanceret 
lydteknologi med elegant æstetik og omhyggeligt håndværk. 

Skræddersyet lydoplevelse til alle de måder, du nyder lyd 
på i hjemmet: Til sweet spot musiklytning, uforglemmelige 

fester og storslåede biografoplevelser.

BEOLAB 50
Både smuk og kraftfuld
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SPECIFIKATIONER

Designer Vægt Placering

Noto GmbH 61 kg Gulv

Trådløs indgang (master- og slavehøjttaler) Digital indgang (master- og slavehøjttaler) Analog indgang (masterhøjttaler)

Trådløst Power Link (24 bit / 48 kHz)
WiSA (24 bit / 96 kHz)

Digitalt Power Link (24 bit / 192 kHz) Power Link
RCA

Digital indgang (masterhøjttaler) Forstærkere Højttalerenheder

USB Audio (24 bit / 192 kHz)
S/P-DIF (24 bit / 192 kHz)
Optisk (24 bit / 96 kHz)

Til diskantenhed 
1 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watt

Til mellemtoneenheder 
3 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watt

Til basenheder 
3 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watt

Diskantenhed 
1 x 3/4" – double motion Acoustic Lens Technology

Mellemtoneenhed 
3 x 4"

Basenhed 
3 x 10"

Digital Signal Processor Effektivt frekvensområde

DSP-type 
1 x Analog Devices ADSP-21489 - 400 MHz

Samplinghastighed 
192 kHz fast

18-25.000 Hz

Materialer

Frontstof:

Sort

Aluminiumsskal:

Natur

Sidepanel:

Egetræslameller

FUNKTIONER Acoustic Lens Technology med Directional Sound Beam Control
På toppen af BeoLab 50 finder du den motoriserede akustiske linse, som viser sig, 
når højttaleren tændes. "Vingerne" i siden tilpasser sig til et bredt eller smalt lydbillede, når 
du aktiverer den unikke Beam Width Control og indstiller lyden til enten ét bestemt sweet-
spot (smal strålebredde) eller til flere lyttepositioner foran højttaleren (bred strålebredde). 
 
Betjening
Brug Bang & Olufsen App'en til styring og indstilling af konkrete lyttepositioner samt 
justering af strålebredden (Fås til IOS eller Android). Derudover kan du betjene dine 
BeoLab 50 med enten BeoRemote One eller en BeoSound Essence fjernbetjening. 

bang-olufsen.com/beolab50MÅL
i cm


