
BEOSOUND 1
Overal thuis. Gekoppeld of solo. De BeoSound 1 is speciaal  
ontworpen om moeiteloos en flexibel muziek te streamen.

OVERAL MUZIEK 

De BeoSound 1 is een draagbaar en draadloos 
luidsprekersysteem uitgerust met 360-graden 

geluidstechnologie, voor een helder en krachtig 
geluid rondom. Een compleet multiroom-systeem 
van aluminium met een hoge zuiverheidsgraad dat 

met ieder streaming-format uit de voeten kan.
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SPECIFICATIES

Ontwerper Gewicht & Afmetingen Draadloze netwerken

Torsten Valeur, David Lewis Designers 3,5 kg 
32,7 x 16,2 x 12,5 cm B x H

Wifi/WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz & 5 GHz), 
Bluetooth 4.1

Effectief frequentiebereik Batterij Eindversterkers

35 - 24.300 Hz Oplaadbare Li-ion-batterij voor max. 16 uur* / 
4 uur** luisterplezier. 
*Batterijcapaciteit bij gebruik op een gemiddeld volumeniveau.

**Batterijcapaciteit bij gebruik op een hoog volumeniveau.

1 x 40 watt klasse D voor full-range driver
1 x 20 watt klasse D voor woofer

Luidspreker-drivers: Materialen Kleuren

1 x 1 ½" full-range
1 x 4" woofer

Aluminium Zilver

Ondersteunde audioformaten Streaming-formats Geïntegreerde muziekdiensten

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF.

Standaard sample rates tot 192 kHz, stereo en  
max. 24 bit

WMA lossless wordt niet ondersteund

Apple AirPlay
Google Cast*
Bluetooth-audiostreaming
DLNA - DMR
Spotify Connect
QPlay 2.0 (alleen voor China)

Spotify* 
Deezer* 
TuneIn internetradio* 
QQ Music (alleen China)* 

* afhankelijk van de markt

Aansluitingen Afstandsbedieningen Kastprincipe

1 x Ethernet 10/100 Mbit/s BeoMusic App Gesloten kast

KENMERKEN BeoLink Multiroom
Creëer rondom de BeoSound 1 met onze andere BeoLink Multiroom-producten een 
complete draadloze multiroom-installatie. De geïntegreerde BeoLink Multiroom-
technologie is klaar voor gebruik.

360-graden geluid
De BeoSound 1 staat garant voor sonische geluidsprestaties. Door de toepassing van 
onze Acoustic Lens Technology in de kegelvormige luidspreker wordt een 360-graden 
geluidsbeeld gecreëerd dat de ruimte vanaf ieder willekeurige positie vult met geluid.

Bewegingssensor
De geïntegreerde bewegingssensor detecteert de positie van de luisteraar, waardoor 
een uniforme en intuïtieve bediening met het touch-wiel vanuit iedere hoek mogelijk is.

Bediening
Tikken, draaien en vegen. Gebruik het aanrakingsgevoelige wiel om uw favoriete muziek 
te starten, een nummer over te slaan, van zender te veranderen, het volume aan te 
passen etc. De BeoSound 1 is ook geschikt voor gebruik met de BeoMusic app.


