
GENIETEN VAN UW  
FAVORIETE MUZIEK — ÉÉN 

AANRAKING VOLSTAAT 

De BeoSound Moment is een intelligent, draadloos 
muzieksysteem dat uw muziekcollectie en streamingdiensten 

in één dubbelzijdige interface integreert. Raak het 
aanrakingsgevoelige houtpaneel kort aan om u te omringen 

met de muziek waar u op dat moment naar wilt luisteren.  
Via het aluminium oppervlak kunt u door uw muziekcollectie, 

inclusief afspeellijsten, radiozenders of artiesten, bladeren  
– of kies een bepaalde sfeer op het MoodWheel en laat de 

BeoSound Moment het bijbehorende muziekgenre afspelen.

BEOSOUND MOMENT
Met slechts één aanraking hebt u toegang  

tot uw muziek en streamingdiensten



0.5 kg

27.327.3

1.9 kg

12.3 15.0

19.9

bang-olufsen.com/beosound-moment

SPECIFICATIES

Ontwerper Afstandsbedieningen Batterij

Frackenpohl Poulheim 
Tectonic

Beo4
BeoSound Essence-afstandsbediening
De BeoRemote One
BeoMusic App

Li-Polymeer, 3500 mAh

Stand-by capaciteit 76 uur 

Laadduur circa 5 uur

Aansluitingen Audioformaten Draadloze verbindingen

2x Power Link-aansluitingen (RJ45) met ieder 
twee kanalen voor het aansluiten van luidsprekers

1 x Ethernet
1 x Voeding
1 x Line-in (RCA) met detectie 
1 x USB - uitsluitend voor onderhoudsdoeleinden

MP3 (alle) of VBR / CBR 32 – 320kbit

WMA, zowel VBR alsook CBR 20 – 320kbit  
(WMA Lossless niet ondersteund)

AAC (ISO en ADTS) – 320kbit
ALAC algemeen + 88.2, 96 kHz
PCM (WAV) algemeen + 88.2, 96 kHz
FLAC, 8-96 kHz, 16 of 24 bits, 2 kanalen

 Met geïntegreerd Immaculate Wireless Sound-
concept gebaseerd op WiSA-technologie. 

Volledig 24 bit ongecomprimeerde draadloze 
audiostreaming via maximaal 8 kanalen

Netwerkaansluiting via WiFi/WLAN 802,11 b/g – 
(2,4 GHz)

Bluetooth 4.0 voor muziekstreaming vanaf uw mobiel

Display Energieverbruik

1280 x 800 – 7-inch IPS Standaard: 14 watt, Stand-by: 0,4 watt

EIGENSCHAPPEN Klaar voor de draadloze BeoLink Multiroom-beleving
Als u een draadloze opstelling rondom de BeoSound Moment wilt creëren, 
dan kunt u hem combineren met een aantal van onze BeoLink 
Multiroom-producten om van het gemak, de vrijheid en de flexibiliteit 
van draadloos geluid te genieten. Inclusief geïntegreerde BeoLink 
Multiroom-technologie, klaar voor gebruik.

Al uw muziek op één plek
Blader door uw afspeellijsten, luister naar uw favoriete radiostations, bekijk 
de talloze artiesten en verken de samengestelde afspeellijsten van Deezer.

MoodWheel
Muziek indelen op stemming en sfeer, één aanraking van het MoodWheel 
volstaat om de gewenste muziek te starten. Voor meer up-tempo muziek 
en songs tikt u op de warmere kleuren op het MoodWheel, de koelere 
kleuren creëren een ontspannen sfeer met rustiger muziekgenres.

PatternPlay
PatternPlay houdt op basis van de dag van de week en het tijdstip bij 
waar uw voorkeur op dat moment naar uitgaat. Raak de houten 
touch-interface aan en de BeoSound Moment laat de muziek horen 
waar u op dat moment waarschijnlijk naar wilt luisteren.

Deezer® (incl. Deezer HiFi) 
Geïntegreerde muziekstreamservice.

TuneIn®
Geïntegreerde internetradio.
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