
BEOSOUND SHAPE
Love sound. Enjoy silence. Celebrate originality.

OFF THE WALL MUSIC  

BeoSound Shape er et vægmonteret trådløst højttalersystem 
for designbevidste musikelskere – med stor lyd, skræddersyet 

design og integrerede støjdæmpere for bedre akustik.

BeoSound Shape er baseret på et modulært koncept, designet 
til at give den ultimative kreative frihed. Hvert modul fungerer 

som enten højttaler, forstærker eller akustisk dæmper og 
kan sammensættes i et uendeligt antal kombinationer. 

Stue, hotellobby eller restaurant – uanset omgivelserne kan du 
selv defi nere den størrelse, de farver og den lydprofi l, der passer.
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SPECIFIKATIONER

Designer Systemmål og maksimum Materiale

Øivind Alexander Slaatto Modul med stof og stjerneskinne:
36,4 x 32,0 x 11,1
Stjerneskinnen skaber en luftspalte på 6 mm 
mellem kabinet og væg
Maksimalt antal forstærkermoduler: 11
Maksimalt antal højttalermoduler: 44
Antal akustiske dæmpermoduler: ubegrænset

Letvægtskabinet i kompositmateriale
Frontstof

FORSTÆRKERMODUL HØJTTALERMODUL AKUSTISK DÆMPERMODUL

Vægt: 2,0 kg + 0,4 kg (frontstof)
Effektforstærkere: 8 x 80 watt (klasse D)
Maksimalt antal højttalere pr. forstærker: 4
Kabinetfarve: Black
Tilslutninger:
• AC-strøm (Bemærk: Hvis der er flere 

forstærkere, skal hver forstærker tilsluttes 
separat til strømmen)

• Digital Toslink-lydindgang
•  USB (til kontrol- og softwareopdatering)
• Power Link-indgang
• Forstærkerindgang (lyd- og kontrolindgang), 

til sammenkobling af forstærkere
•  Forstærkerudgang (lyd og kontroludgang),  

til sammenkobling af forstærkere
•  4 x højttalerudgange, 4 ledere

Vægt: 1,9 kg + 0,4 kg (frontstof)
Kabinetprincip: Lukket kabinet
Kabinetfarve: Black
Tilslutninger:
1 x højttalerindgang, 4 ledere
Højttalerenheder:
• Basenhed 5¼" 
• Diskantenhed ¾"

Vægt: 0,51 kg + 0,4 kg (frontstof) 
Kabinetfarve: Black 

Bemærk: Akustiske dæmpermoduler kan også anvendes  
til at skjule f.eks. kabler, stikdåser eller strømadaptere.  
Det kræver bare, at du fjerner dæmpematerialet.

Tilslutning (med BeoSound Core) BeoSound Core, mål og vægt Trådløse netværk

BeoSound Core tilslutningshubben (som sluttes til 
den optiske indgang og USB-porten på BeoSound 
Shape) gør det muligt at streame trådløst til 
BeoSound Shape. BeoSound Core passer ind i et 
tomt modul.

Basediameter: 151,8 mm
Højde: 44,2 mm
Vægt: 290 gram
USB-C-strømforsyning, vægt: 145 gram

Wi-Fi/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac  
(2,4 GHz og 5 GHz) og Bluetooth 4.1

Understøttede lydformater Streamingteknologier Tilslutninger

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF
Standard-samplinghastighed på op til 192 kHz, 
stereo og op til 24 bit
Bemærk: WMA i lossless kvalitet understøttes ikke

 Chromecast built-in
 Apple AirPlay
 Bluetooth-lydstreaming
 DLNA – DMR
 Spotify Connect
  

Integrerede musiktjenester:

Deezer og TuneIn (internetradio)

• 1 x USB-C (til strøm via ekstern strømforsyning)
•  1 x Power Link stik (RJ45) med to kanaler
• 1 x line-in (både analogt og digitalt) med 

detektering
• 1 × netværksstik
• 1 x Toslink digital lydudgang (til tilslutning til 

BeoSound Shape)
• 1 x USB (til tilslutning til BeoSound Shape)
• 1 x digitalt Power Link (til fremtidig brug)

Fjernbetjeningsmuligheder

Bang & Olufsen App
Essence Remote

BeoSound Core kan forbindes trådløst (Bluetooth Low Energy) med Beosound Essence. Op til fem 
Essence Remote fjernbetjeninger kan forbindes med ét system.
BeoSound Core og Essence Remote fjernbetjeningen virker generelt perfekt i et kvadratisk rum på op 
til 9 x 9 meter.

Frontstof

Hvert modul kræver et frontstof.
Fås i farverne:

Black Brazilian
Clay 

Infantry
Green

Parisian Night 
Blue

Purple Heart

Wild Dove 
Grey

Brown
by Kvadrat

Moss Green
by Kvadrat

Pink
by Kvadrat

Dark Blue
by Kvadrat
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