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Krachtig luidsprekersysteem met een 
diep basgeluid

Een zeer indrukwekkende geluidsperfor-
mance. Heldere hoge tonen en volle lage 
tonen, tot op het allerhoogste volume.

Geavanceerde 360-graden 
geluidstechnologie

De muziek wordt naar elke hoek van de 
ruimte gestuurd, ongeacht waar u de 
Beosound 2 neerzet.

Vrij streamen via wifi  en Bluetooth

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit met Apple 
AirPlay 2 en ingebouwde Chromecast. 
Bluetooth, voor snel en eenvoudig streamen.  

Gemaakt voor een naadloze 
multiroom-ervaring

Verbind Beosound 2 met andere 
compatibele luidsprekers en stream je 
muziek door het hele huis.

Minutieus vakmanschap en oog voor detail

Het compacte ontwerp is vervaardigd uit 
hoogwaardig aluminium en de gladde, 
spiegelende oppervlakken passen naadloos 
in elk interieur.

BELANGRIJKSTE 
VERKOOPARGUMENTEN

Fascinerend 
vanuit elke hoek. 
Ongeacht waar 
en hoe u muziek 
afspeelt.
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5 woorden: 

Krachtig 360-graden luidsprekersysteem.

10 woorden: 

Draadloos luidsprekersysteem van 
aluminium met een krachtige 
360-graden geluidsperformance.

25 woorden: 

Draadloos luidsprekersysteem met een 
krachtige 360-graden geluidsperfor-
mance. Vervaardigd van solide 
aluminium en ontworpen voor 
eenvoudig streamen via Apple 
AirPlay 2, Bluetooth en de 
ingebouwde Chromecast.

50 woorden: 

Draadloos luidsprekersysteem met een 
krachtige 360-graden geluidsperfor-
mance. Vervaardigd van solide 
aluminium en ontworpen voor 
eenvoudig streamen via Apple  
AirPlay 2, Bluetooth en de ingebouwde 
Chromecast. Beosound 2 is een 
complete, opvallende Multiroom-

100 woorden: 

Draadloos luidsprekersysteem met een 
indrukwekkende omnidirectionele 
geluidsperformance. Dankzij de 
geïntegreerde Chromecast, AirPlay 2 
en Bluetooth kunt u eenvoudiger en 
flexibeler dan ooit streamen vanaf uw 
smartphone of tablet. Gebruik het 
aanraakgevoelige wiel om uw 
luisterervaring precies op uw wensen 
af te stemmen. De geïntegreerde 
bewegingssensor detecteert 
automatisch uw positie, waardoor 
een uniforme en intuïtieve bediening 
vanuit iedere hoek mogelijk is. 
Beosound 2 is een complete, 
prachtige multiroom-luidspreker van 
solide aluminium. De subtiele vorm 
en spiegelende oppervlakken passen 
in elk interieur. Plaats de luidspreker 
vrijstaand op de grond, op een laag 
meubelstuk of waar u ook maar naar 
prachtige muziek wilt luisteren.

TEKSTBLOKKEN
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luidspreker voor in elk interieur. U kunt 
deze zowel vrijstaand op de grond 
als op een laag meubelstuk plaatsen.
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TECH. SPEC.

BASISSPECIFICATIES: Afmetingen: 
19,6 x 43,1 cm B x H

Gewicht: 
4,1 kg 

TECHNISCHE SPECIFICATIES: Eindversterkers:
1 x 40 watt klasse D voor tweeter
2 x 11 watt klasse D voor de middentonen
2 x 20 watt klasse D voor woofer

Driver-eenheden:
1 x ¾” tweeter
2 x 2” voor de middentonen
1 x 5 ¼” woofer

Effectief frequentiebereik:
33 - 23400 Hz

CONNECTIVITEIT: Draadloze connectiviteit:
Wifi/WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz en 5 GHz), 
Bluetooth 4.2

Aansluitingen:
1 x Ethernet 10/100 Mbit/s
1 x 3,5 mm line-in (mini-jack) met brondetectie

OVERIGE EIGENSCHAPPEN:

Ontwerper: 
Torsten Valeur, David Lewis Designers

Afstandsbediening: 
Bang & Olufsen-app
Beosound Essence-afstandsbediening

In de doos:
Beosound 2
Snelstartgids

KLEUREN: Natural

Koperkleur


