BEOLAB 50
Beauty van buiten - Beest van binnen

VOOR D E
E C HTE AU D I OF I EL
Vanaf het magische moment dat de Acoustic Lens
majestueus tevoorschijn komt, is de bühne gereed voor
een uitzonderlijk optreden.
De BeoLab 50 is ons topmodel luidspreker waarin
revolutionaire geluidstechnologie, élégance en minutieus
vakmanschap elkaar vinden. De luidspreker biedt maatwerk
voor een oorstrelende performance voor alle manieren
waarop u thuis van muziek wenst te genieten: aandachtig
luisterend in de sweet-spot, uitbundig genietend tijdens
swingende party’s en/of intens meelevend in een
volwaardige bioscoopbeleving.
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SPECIFICATIES

Designer

Gewicht

Plaatsing

Noto GmbH

61 kg

Vloer

Draadloos (Master- en Slave-luidspreker)

Digitaal (Master- en Slave-luidspreker)

Analoog (Master-luidspreker)

Wireless Power Link (24-bits/48 kHz)
WiSA (24-bits/96 kHz)

Digital Power Link (24-bits/192 kHz)

Power Link
RCA

Digitaal (Master-luidspreker)

Versterkers

Luidspreker-drivers:

USB Audio (24-bits/192 kHz)
S/P-DIF (24-bits/192 kHz)
Optisch (24-bits/96 kHz)

Voor de tweeter
1 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watt

Tweeter
1 x 3/4-inch - double motion Acoustic Lens
Technology

Voor de middentonen
3 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watt
Voor de woofers
3 x Bang & Olufsen ICEpower 300 watt

Digital Signal Processor

Effectief frequentiebereik

DSP type
1 x Analog Devices ADSP-21489 - 400 MHz

18 - 25.000 Hz

Middentonen
3 x 4-inch
Woofer
3 x 10-inch

Sampling rate
192 kHz vast
Materialen
Textielfront
Zwart

Aluminium buitenkant:
Natural

Zijpaneel:
Eiken lamellen

Acoustic Lens Technology met directionele Sound Beam Control
Aan de bovenkant van de BeoLab 50 zit de gemotoriseerde akoestische lens, die
tevoorschijn komt zodra de luidspreker wordt aangezet. De 'wangen' aan de zijkant
passen de breedte van de geluidsstraal aan. Met de unieke Beam Width Control stelt
u in of u wilt genieten van een één-op-één geluidsbeleving met uw favoriete artiest
vanuit de sweetspot (smalle Beam Width) of dat u meerdere personen in de ruimte
dezelfde superieure geluidsbeleving wilt bieden (brede Beam Width).
Bediening
Bij de BeoLab 50 hoort een app waarmee de verschillende specifieke luisterposities en
de breedte van de straal kunnen worden ingesteld. Maar u kunt er ook voor kiezen om
uw BeoLab 50 te bedienen met de BeoRemote One of de BeoSound Essence Remote.
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