
DEN INTELLIGENTE  
HØJTTALER 

BeoLab 90 rummer mange nye teknologier. Den er  
det perfekte miks af design og akustik i verdensklasse i  
den sandsynligvis mest komplette og kraftfulde digitale  

højttaler, der nogensinde er designet til hjemmebrug.  
Denne meget intelligente højttaler giver dig ren og klar lyd  

samt et komplet og stort lydbillede i absolut særklasse.  
BeoLab 90 er udført i et imponerende 360 graders design  

og har en lang række indstillingsmuligheder,  
så du er sikret fantastisk lyd – uanset højttalernes  

placering, rummet eller lyttepositionen.

BEOLAB 90
Vision of Sound
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SPECIFIKATIONER

Design Vægt Trådløs indgang (master- og slavehøjttaler)

Frackenpohl Poulheim 137 kg Trådløst Power Link (24 bit / 48 kHz)
WiSA (24 bit / 96 kHz)

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

Power Link
RCA 
XLR (fuldt balanceret)

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

Digitalt Power Link (24 bit / 192 kHz)

Forstærkere – specialfremstillet til BeoLab 90 Højttalerenheder Digital Signal Processor

Til diskantenheder 
7 x Bang & Olufsen ICEpower AM300-X

Til mellemtoneenheder 
7 x Bang & Olufsen ICEpower AM300-X

Til basenheder 
3 x Heliox AM1000-1

Til frontbasenhed 
1 x Heliox AM1000-1

Diskantenhed 
7 x Scan-Speak Illuminator 30 mm

Mellemtoneenhed 
7 x Scan-Speak Illuminator 86 mm

Basenhed 
3 x Scan-Speak Discovery 212 mm

Frontbasenhed 
1 x Scan-Speak Revelator 260 mm

DSP-type 
2 x Analogue Devices ADSP-21489 – 450 MHz

Samplinghastighed 
192 kHz fast

Muligheder for brugertilpasning

Stoffarver:

Forged Iron 
Grey

Parisian Night 
Blue

Purple Heart Sort Hvid

Aluminiumskrone:

Naturlig Messingtone Rosagylden

Panel:

Eg Røget eg

Besøg din lokale Bang & Olufsen butik for at udforske yderligere tilpasningsmuligheder end de nævnte standardvalg.

FUNKTIONER Active Room Compensation
Denne teknologi sikrer ensartet lyd i udvalgte lyttepositioner/-zoner. 
Dette sker i praksis ved aktivt at tilpasse højttalerens lyd til lytterummet 
og dermed kompensere for dårlige akustiske forhold.
 
Beam Width Control  
Gør det muligt at ændre lydstrålens bredde og skifte mellem “Narrow”, 
“Wide” og “Omni”, som er optimeret til hhv. lytning i  
sweet-spot, lytning på et stort område og lytning i 360 grader.
 
Beam Direction Control
En teknologi, der gør det muligt at sprede lyden fra højttalerne i fem 
forskellige retninger.
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