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Voorkeurshoek

25 woorden
De Beoplay M3 is een compacte, 
krachtige, draadloze luidspreker die 
elke ruimte vult met het kenmerkende 
Bang & Olufsen geluid – en de 
nieuwste aanwinst in ons ‘connected 
audio‘-assortiment.

10 woorden
Compacte en krachtige draadloze 
luidspreker met het kenmerkende 
Bang & Olufsen geluid.

5 woorden
Compacte, draadloze luidspreker met 
veel vermogen.

50 woorden
De Beoplay M3 is een compacte, krachtige, 
draadloze luidspreker die elke ruimte vult 
met het kenmerkende Bang & Olufsen 
geluid – en de nieuwste aanwinst in 
ons ‘connected audio‘-assortiment. 
De Beoplay M3 heeft een simpel 
design zonder franje. De verwisselbare 
aluminium of wollen Kvadrat-textielcovers 
zorgen dat de Beoplay M3 zich in ieder 
interieur thuisvoelt.

100 woorden
De Beoplay M3 is een compacte, 
krachtige, draadloze luidspreker die elke 
ruimte vult met het kenmerkende 
Bang & Olufsen geluid – en de 
nieuwste aanwinst in ons ‘connected 
audio‘-assortiment. De luidspreker 
sluit naadloos aan op de Beoplay A9, 
A6 en M5 in een multiroom-opstelling 
of functioneert op zichzelf of met een 
ingebouwde Chromecast- of 
Airplay-luidspreker. De vorm van de 
Beoplay M3 is gebaseerd op een 
eenvoudig silhouet. Dit geeft de 
luidspreker een strakke uitstraling en 
een heel eigen karakter, dat eenvoudig 
te veranderen is door een andere cover 
te kiezen – verwisselbare aluminium 
covers of wollen Kvadrat-textielcovers 
zorgen dat de Beoplay M3 in 
verschillende interieurstijlen past. 
De strakke en elegante Beoplay M3 
straalt in zijn eenvoud.

Krachtig, kenmerkend Bang & Olufsen geluid
 
Expressief minimalistisch design met verwisselbare frontcovers.

Met zorg geselecteerde en verwerkte materialen die de 
geluidsprestaties verbeteren.

Totaal fl exibel dankzij de ‘connected audio’-functionaliteit

Personalisatie van functies met de Beoplay App

Zwart

Naturel

Zwart 
Aluminium rooster

Donkergrijs 
Kvadrat-wollen cover

Lichtgrijs
Kvadrat-wollen cover

Naturel
Aluminium rooster

Meegeleverde covers Extra coversKleuren
Beoplay M3
Cover van aluminium of Kvadratwol
Netkabel

BASISSPECIFICATIES

Productafmetingen
B 112 x H 151 x D 140 (mm)

Gewicht
1,46 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

E� ectief frequentiebereik
• 65 - 22.000 Hz

Eindversterker(s)
• 1 x 40W Klasse D voor de woofer
• 1 x 40 W Klasse D voor de tweeter

Driver-eenheden
• 1 x 3,75” woofer
• 1 x ¾” tweeter

Energieverbruik
• Ingeschakeld: 10 W (afspelen via een 

Bluetooth-toestel op 30% volume) 
• Stand-by: 0,3 W 
• Draadloos netwerk op stand-by: 

2,3 W 
• 2,37 W (Bluetooth-modus) 
• 2,84 W (Line-inmodus en 

Bluetooth constant ingeschakeld)
• 2,89 W (Draadloze netwerk-modus)

Bedrijfsomstandigheden
• Temperatuur: 0-40° C
• Vochtigheid: 30-95%

Kastprincipe
• Gesloten kast

CONNECTIVITEIT

Connectiviteit met bedrading
• 1 X Line-in (3,5 mm mini-jack 

analoog, ingangsimpedantie is 
ongeveer 10K Ohm AC)

• 1 x Micro-USB
• 1 x Netsnoer

Draadloze verbindingen 
• Apple AirPlay
• Ingebouwde Chromecast
• BeoLink Multiroom 
• Bluetooth 4.2

Multiroom-functionaliteit
• BeoLink Multiroom
• Ingebouwde Chromecast

Bediening op het apparaat
• Volumeregeling, Join, Play/Pause, 

Standby ALL (gebruikt in 
multiroom-installatie) 

Eigenschappen 
• ToneTouch
• Geïntegreerde diensten in Beolink 

Multiroom: TuneIn, QPlay, Deezer

INTERESSANT OM TE WETEN

Kameraanpassing 
Vrijstaand, muur of hoek via de 
Beoplay App

Varianten
Zwart 
Naturel

Accessoires 
Aluminium rooster, naturel
Kvadrat-wollen cover, donkergrijs
Muurbeugel

Ontwerper
Cecilie Manz

Beoplay M3


