BEOSOUND SHAPE
Houd van geluid. Geniet van stilte. Vier originaliteit.

OFF THE WAL L - M U ZI EK
De BeoSound Shape is een aan de wand gemonteerd
draadloos luidsprekersysteem voor muziekliefhebbers die
van design houden. Het systeem biedt een overweldigende
geluidsweergave, een aanpasbaar design en geïntegreerde
lawaaidempers voor een verbeterde akoestiek in de ruimte.
De BeoSound Shape is gebaseerd op een modulair
elementenconcept en ontworpen voor ultieme creatieve vrijheid.
Elk element dient als luidspreker, versterker of akoestische
demper en kan in eindeloze combinaties worden samengesteld.
Of u het systeem nu in de woonkamer, een hotellobby of een
restaurant gebruikt, u kunt zelf de gewenste afmetingen, de
vorm, de kleuren en zelfs de geluidsprestaties bepalen.

AFMETINGEN
in cm

bang-olufsen.com/beosoundshape
0.6 + 11.1
36.4

64.7

32.0
48.0

SPECIFICATIES
Designer

Systeemafmetingen en maxima

Materiaal

Øivind Alexander Slaatto

Element met cover en star rail-ophangsysteem:
36,4 x 32,0 x 11,1
Het star rail-ophangsysteem houdt tussen de kast
en de wand een luchtspleet van 6 mm vrij
Maximaal aantal versterkerelementen: 11
Maximaal aantal luidsprekerelementen: 44
Akoestische demperelementen: onbeperkt

Lichtgewicht composietbehuizing
Textielcovers

VERSTERKERELEMENT

LUIDSPREKERELEMENT

AKOESTISCH DEMPERELEMENT

Gewicht: 2,0 kg + 0,4 kg (textielcover)
Eindversterkers: 8 x 80 watt (klasse D)
Maximum aantal luidsprekers per versterker: 4
Kastkleur: Zwart
Aansluitingen:
• AC-stroom (houd er rekening mee dat wanneer
er meerdere versterkers zijn, elke versterker
zijn eigen AC-stroomaansluiting nodig heeft)
• Digitale audio-ingang Toslink
• USB (voor bediening en software-update)
• PowerLink-ingang
• Versterkeringang (geluids- en bedieningsingang)
voor seriekoppeling van versterkers
• Versterkeruitgang (geluids- en
bedieningsuitgang) voor seriekoppeling
van versterkers
• 4 luidsprekers met uitgang voor 4 kabels

Gewicht: 1,9 kg + 0,4 kg (textielcover)
Kastprincipe: gesloten kast
Kastkleur: Zwart
Aansluitingen:
1 luidspreker met ingang voor 4 kabels
Luidspreker-drivers:
• 5¼-inch woofer
• ¾-inch tweeter

Gewicht: 0,51 kg + 0,4 kg (textielcover)
Kastkleur: Zwart

Connectiviteit (geleverd door de BeoSound Core)

Afmetingen en gewicht van de BeoSound Core

Draadloze netwerken

De BeoSound Core Connectivity Hub, die
verbinding kan maken met de optische ingang en
de USB-aansluiting van de BeoSound Shape, zorgt
voor de draadloze streamingverbinding voor de
BeoSound Shape. De BeoSound Core kan in een
leeg element worden geplaatst.

Diameter van de voet: 151,8 mm
Hoogte: 44,2 mm
Gewicht: 290 gram
Gewicht USB-C-voeding: 145 gram

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

Ondersteunde audioformaten

Streamingtechnologieën

Aansluitingen

MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF
Standaard sample rates tot 192 kHz, stereo en max.
24-bits
Opmerking: WMA lossless wordt niet ondersteund

Chromecast built-in
Apple AirPlay
Bluetooth-audiostreaming
DLNA - DMR
Spotify Connect
QPlay 2.0 (alleen China)

• 1 x USB-C (voor voeding via externe
stroomvoorziening)
• 1 x Power Link-aansluiting (RJ45) met twee kanalen
• 1 x line-in (combinatie analoog en digitaal)
met detectie
• 1 x Ethernet
• 1 x digitale Toslink-geluidsuitgang (voor
verbinding met de BeoSound Shape)
• 1 x USB (voor verbinding met de BeoSound Shape)
• 1 x Digital Power Link (voor toekomstig gebruik)

Geïntegreerde muziekdiensten:
Deezer & TuneIn (internetradio)

Opmerking: de akoestisch demperelementen kunnen ook
als lege elementen worden gebruikt om bijvoorbeeld
kabels, stekkerdozen en stroomadapters in te verbergen.
U hoeft alleen het dempingsmateriaal te verwijderen.

Afstandsbedieningen
De Bang & Olufsen App
Essence-afstandsbediening

De BeoSound Core kan draadloos (Bluetooth Low Energy) aan de Essence-afstandsbediening worden
gekoppeld. Op één systeem kunnen maximaal vijf Essence-afstandsbedieningen worden aangesloten.
De BeoSound Core en Essence-afstandsbediening zijn over het algemeen volledig operationeel
wanneer deze in een vierkante ruimte van maximaal 9 x 9 meter worden gebruikt.

Over elk element moet een textielcover worden
geplaatst.
Beschikbare kleuren:

Black

Brazilian
Clay

Infantry
Green

Parisian Night
Blue

Purple Heart

Wild Dove
Gray

Brown
by Kvadrat

Moss Green
by Kvadrat

Pink
by Kvadrat

Dark Blue
by Kvadrat
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