O P DAG EN
NY V ERDEN AF
E N E S TÅE N DE
LY D

BEOVISION ECLIPSE
55” el l er 6 5”
Kan t i l passe s

Beovision Eclipse 2.0 kombinerer smukke
OLED 4K-billeder med verdens bedste TV-lyd.
En perfekt symbiose pakket ind i et stilfuld
design, hvor intet er overladt til tilfældighederne.
Køb Beovision Eclipse 55”
fra 1.856 kr. pr. md. i 36 mdr.**

BEOVISION CONTOUR
48 ” el l er 55”

Lad underholdningen begynde

Filmoplevelser, der bevæger dig. Opdag nye verdener med stor lyd.

En lyd- og billedoplevelse, du kan føle. Et minimalistisk
mesterværk med prisvindende Dolby Atmos lyd, der
giver dine film, TV-serier og musik ekstra slagkraft.
Køb Beovision Contour 48”
fra 1.638 kr. pr. md. i 24 mdr.***

Klar til at høre, se og føle som aldrig før? Udvid din Beovision TV-oplevelse ved at forbinde TV’et med
vores Beolab højttalere. Byg dit eget drømme-setup, og udvid det over tid. Vi sørger for at både lyd og billede
arbejder ubesværet sammen, så du får den skræddersyede hjemmebiografoplevelse, du fortjener.

BEOVISION HARMONY
65 ” , 77” eller 88”
Ka n t i l p a ss es

Designet til at give dig den ultimative
biografoplevelse med knivskarpe billeder
og suveræn stereolyd. Showet starter,
når du tænder for TV’et, og skærmen og
højttalerne på magisk vis glider på plads.

Contour Trade-in kampagne
Lige nu får du 5.000 kr. for dit gamle TV uanset mærke
ved køb af Beovision Contour 48” eller 55”.
Kampagnen gælder indtil d.31. december 2021 i Bang & Olufsen butikker.
Kun ét TV i bytte pr. kunde.

Køb Beovision Harmony 65”
fra 2.311 kr. pr. md. i 48 mdr.*

*Beovision Harmony 65” pris inkl. stoffront & BeoRemote One og ekskl. beslag eller stand. Vejledende pris 110.900 kr. Kreditkøb fordelt over 48 mdr. 2.311 kr. pr. md. Samlet beløb der skal betales 110.900 kr.
**Beovision Eclipse 55” 2.0 inkl. stoffront & BeoRemote One og ekskl. beslag eller stand. Vejledende pris 66.800 kr. Kreditkøb fordelt over 36 mdr. 1.856 kr. pr. md. Samlet beløb der skal betales 66.800 kr.
***Beovison Contour 48” inkl. stoffront & BeoRemote One og ekskl. beslag eller stand. Vejledende pris 39.300 kr. Kreditkøb fordelt over 24 mdr. 1.638 kr. pr. md. Samlet beløb der skal betales 39.300 kr.
Vi tilbyder rentefri finansiering i samarbejde med Sparxpres. Lånet kræver alm kreditgodkendelse. Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 0,0%. Der er fortrydelsesret. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres.
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BEOLAB 18

BEOLAB 50
Kan t i l passe s

Ikonisk luksus helt uden kabler. Kraftfuld trådløs
stereolyd i et slankt design, der forvandler musik
og film til en sanseoplevelse i særklasse.
Fra 45.000 kr.
Flere varianter. Kan tilpasses.

Scenen er sat. De avancerede Beolab 50
skaber ekstraordinære musikalske og filmiske
lydlandskaber, der afslører nuancer og detaljer,
du aldrig har hørt før. Fås i eg og aluminium
af højeste kvalitet.
Fra 236.000 kr.
Flere varianter. Kan tilpasses.

BEOLAB 19

Trådløs high-end-subwoofer med kraftfuld bas og et
unikt skulpturelt design, som passer perfekt ind i stuen.
Få ekstra dybde og detaljer i din filmlyd og udnyt den
trådløse frihed til at finde den perfekte plads til
Beolab 19 i dit hjem.
Fra 25.500 kr.
Flere varianter. Kan tilpasses.

BEOLAB 28

BEOLAB 90
Kan t i l passe s
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Storslået stereolyd, der tilpasser sig rummet og din
position. Placer dem hvor som helst, og fordyb dig i
stor, basfyldt lyd. Prikken over i’et er egetræslameller,
der elegant åbner sig, når højttalerne tændes. Det er
her magien opstår – hver gang du trykker play.

Enestående. Gennemført. Bemærkelsesværdig.
Ganske enkelt vores bedste højttaler nogensinde:
en stereooplevelse så kraftfuld, dyb og rig på
detaljer, at den kun laves på bestilling. Den har
været otte år undervejs, men det tager kun et
øjeblik at forstå hvorfor.

Fra 80.000 kr.
Flere varianter. Kan tilpasses.

Fra 625.000 kr.
Flere varianter. Kan tilpasses.
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Flere
betjeningsmuligheder

BANG & OLUFSEN APP
– BE TJE NING VIA MOBIL E LLE R TABLE T
Få en brugeroplevelse i særklasse, når du betjener
dine Bang & Olufsen produkter med din smartphone
eller tablet. Vores Bang & Olufsen app giver dig
nem adgang til produktspecifikke lydindstillinger
og justeringer, så du får en personlig oplevelse,
uanset hvad du lytter til.

BEOSOUND SHAPE

Ka n t i l p a ss es

Kunst for både øjne og ører. Dette modulære
højttalersystem kan du tilpasse til din personlige
indretningsstil og fordybe dig i exceptionelle
lydoplevelser. Indbyggede støjdæmpere giver
studielignende lydkvalitet i ethvert rum.
Fra 26.000 kr.

BEOREMOTE HALO

En smuk og intuitiv fjernbetjening med touch skærm
til din Bang & Olufsen højttaler. Når du nærmer dig
Beoremote HALO, lyser displayet op og giver dig nem
adgang til din yndlingsmusik med blot ét tryk – helt
uden brug af smartphone eller tablet. Placer den et
centralt sted i din bolig, eller anskaf en til hvert rum,
så du kan tænde for musikken, lige så let som du
tænder for lyset. HALO kan monteres på bordet eller
på væggen.
5.500 kr.

BEOREMOTE ONE

Scan og download AR Experience app’en

MAN SK AL SE DET,
FØR MAN TROR DET

Beoremote One giver dig hurtig adgang til et stort
udvalg af indhold og gør det nemt at betjene dine
Bang & Olufsen produkter. Arranger din musik og dine
medier med én fjernbetjening, og afspil alt dit indhold
lige som du vil. Enkelt og intuitivt. Vælg mellem syv
forskellige flotte aluminiumsfarver.

Med B&O AR Experience app’en kan du se de
forskellige højttalere i forskellige rum i dit eget
hjem, før du køber – alt sammen med et tryk.
Find det eller de produkter, der passer bedst
til dig. Det perfekte match venter.
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2.200 kr.
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B E O P L AY A 9
Iko nisk trådlø s WiFi hø jttaler

Synet af Beoplay A9 i et af hjemmets rum er noget, du
aldrig glemmer. Det er magien i det moderne design og
den kraftfulde lyd. Den indbyggede rumtilpasning sikrer,
at din Beoplay A9 højttaler altid lyder lige så god, som
den ser ud. Kan stå på gulvet eller hænge på væggen.
Fra 19.990 kr.

COV E R T I L B E O P L AY A 9
Beoplay A9 har udskifteligt cover, så du altid kan
tilpasse farven til din indretning. Det flotte uldstof
til Beoplay A9 er skabt i samarbejde med det
anerkendte tekstilbrand Kvadrat. Coverne findes
i en bred vifte af farver, der får din højttaler til at
skille sig ud eller passe ind.
1.000 kr.

Connected Speakers
Sammen er de stærkere

Blues i soveværelset? Klassisk i køkkenet? Den samme sang overalt?
Forbind forskellige Bang & Olufsen højttalere, og få en fantastisk lydoplevelse på få sekunder.
Connected Speakers er et netværk af trådløse højttalere, som du kan placere i hele hjemmet og forbinde via dit WiFi netværk.
Nyd den enestående Bang & Olufsen lyd i alle hjemmets rum. Enkelt, elegant og trådløst.

BEOSOUND
EDGE

BEOSOUND 1

BEOSOUND 2
B E O S O U N D S TAG E
Kraftfuld Do lby Atmo s so undbar

Et minimalistisk design statement, der er
i fuldstændig balance med sig selv og har
kræfter til at fylde ethvert rum med stor
lyd. Og lydstyrken? Den regulerer du ved
at vippe Beosound Edge frem eller tilbage.
23.000 kr.

Bærbar trådløs højttaler med 360-graders
lyd designet til fleksibel musikstreaming.
Uanset hvor du placerer højttaleren, fylder
den rummet med stor varm og fyldig
lyd. Det elegante design passer nemt ind
i indretningen og gør enhver placering
perfekt. Med det indbyggede batteri kan
du nemt tage musikken med dig.

Alt andet end almindelig.
Den er fremstillet i førsteklasses
aluminium på vores fabrik i Danmark
og leverer stor 360-graders lyd, der
når dig overalt i rummet.

Giv din musik og dine yndlingsfilm mere kraft,
flere detaljer og mere realisme – uden hjælp fra en
subwoofer. Beosound Stage er en smukt udformet
soundbar, der skiller sig ud med sin prisvindende
lydkvalitet og sit elegante minimalistiske design.

16.990 kr.

12.590 kr.

Fra 11.990 kr.
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BEOSOUND BALANCE

BEOSOUND LEVEL

BEOSOUND EMERGE

Det er ikke uden grund, at den har vundet
flere priser. Beosound Balance spiller i
alle retninger i ethvert rum og fås i taktilt
stof, eg, massiv marmor og anodiseret
aluminium. Minimalistisk design, maksimal
lytteglæde.

Uovertruffen lyd i smukt skandinavisk
design. Beosound Level leverer en
exceptionel lydoplevelse i et hvilket
som helst rum og kan tilpasses enhver
indretning. Hæng den på væggen, sæt
den på bordet, læg den fladt ned eller
på siden. Stream alt, når det passer dig,
og lyt i op til 16 timer på en enkelt
opladning.

Udvid din musikoplevelse uden
at gå på kompromis med pladsen.
Beosound Emerge leverer overraskende
fyldig lyd i hele rummet på trods af sin
beskedne størrelse. Den ultraslanke
profil indeholder en revolutionerende
konfiguration af højttalerenheder,
der er finjusteret af Bang & Olufsens
ingeniører.

Fra 9.499 kr.

Fra 4.499 kr.

Fra 15.000 kr.

On the go
Bang & Olufsen On The Go produkter er trådløse hovedtelefoner og trådløse bærbare højttalere,
som er skabt til at give dig enestående lydoplevelser, uanset hvor livet fører dig hen. Find ro i støjen.
Start festen. Dyk ned i tonerne alene eller sammen med andre. Bang & Olufsen On The Go produkter
hjælper dig med at skabe det rum du ønsker. Til alle stunder og til alle generationer.

B E O P L AY H 9 5
D e ul ti m ati ve hoved tel efoner m ed ANC

Fremragende stereolyd. Trådløs frihed.
Tilføj en ny dimension til din musik. Par to Beosound Balance, Beosound Level
eller Beosound Emerge, og få stereolyd med større dybde og flere detaljer.
Hør det hele – præcis som kunstneren havde forestillet sig det.
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Et musikalsk mesterværk. Eksklusive materialer
kombineret med suveræn lyd fra de specialfremstillede
højttalerenheder af titanium. Fordyb dig i en enestående
lydoplevelse med langvarig komfort og avanceret
støjreduktion.
6.000 kr.
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B E O P L AY P O R TA L

BEOSOUND EXPLORE

Trå d lø s e g a m in g h oved tel efoner

Rob ust B l uetooth-høj tta l er

Luk støjen ude. Find dit fokus. Adaptiv støjreduktion,
virtuel surround sound og en matrix af mikrofoner
giver dig en ekstra fordel, når du spiller. Krystalklar
kommunikation, komfort i timevis og nem Xboxopsætning med low-latency-lyd.

Bærbar. Hårdfør. Skabt til eventyr.
En vandtæt og ridsefast rejsekammerat
til de mest krævende rejser og omgivelser.
Leverer kraftfuld, 360-graders lyd og op
til 27 timers spilletid.

3.749 kr.

1.499 kr.

B E O P L AY H X

BEOLIT 20

Trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreduktion

Kra f tf ul d B l uetooth-høj tta l er

Suveræn lyd, super let design. Luk støjen
ude, og nyd musikken i op til 35 timer på en
enkelt opladning. Den høje komfort skyldes
hukommelsesskum, blødt lammeskind og en
ultrapræcis pasform.

Denne moderne designklassiker leverer
krystalklar diskant og fyldig bas og afspiller
din musik 360-grader rundt. Udstyret med lang
batterilevetid og indbygget smartphone-oplader,
så du kan blive ved uden afbrydelser.

3.749 kr.

3.750 kr.

B E O P L AY E Q

BEOSOUND A1 2

Elegante trådløse in-ear-høretelefoner med ANC

Va nd tæ t B l uetooth-høj tta l er

Find dit fokus. Beoplay EQ har et minimalistisk design,
med enestående lyd i studiekvalitet og effektiv
støjreduktion. De har en sikker pasform og krystalklar
opkaldskvalitet takket være seks indbyggede mikrofoner.

Lille – på en stor måde. Høj og fængende
basrig lyd, der nemt kan tages med overalt.
Støv- og vandtæt, op til 18 timers non-stop
spilletid og konferenceopkald.

2.999 kr.

Fra 2.000 kr.

ND
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Beosound Stage
14.990 kr.

Beoplay EQ
3.199 kr.

Beoplay A9 4th Gen
23.990 kr.

Beosound A1 2nd Gen
A1 2.099 kr.

Beoplay H95
6.299 kr.

Beosound Balance
18.500 kr.

Nordic Ice Collection
Vinterens kulde, fanget i farver

Nu kan du få et udvalg af vores ikoniske hovedtelefoner og højttalere i en ny farve
inspireret af vinterens betagende kølige elegance: Nordic Ice.
En helt ny farve der blander sofistikeret sølv med et smukt strejf af lilla. Grib denne enestående
mulighed for at tilføre noget helt særligt til hjemmet. Nordic Ice kollektionen består af følgende produkter:
Beoplay H95, Beoplay EQ, Beosound A1, Beosound Balance, Beosound Stage og Beoplay A9.
Hør mere hos din Bang & Olufsen forhandler.

Vi tilbyder finansiering

Gør dine Bang & Olufsen drømme til virkelighed.
I samarbejde med Sparxpres tilbyder vi rente- og gebyrfri finansiering
med 0 kr. i udbetaling på alle vores produkter.
Lånet kan altid indfries uden ekstraomkostninger.
Hør mere hos din Bang & Olufsen forhandler.
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KIG FORBI
DIN BANG & OLUFSEN
FORHANDLER OG OPLEV
DET UFORGLEMMELIGE.
FIND NÆRMESTE FORHANDLER
PÅ ON . B EO.COM/DK-STORES
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