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Eersteklas, krachtige en draagbare Bluetooth-
luidspreker voor gebruik in en rond het huis.B E O P L AY  P 6

Gemaakt voor 
krachtig vermogen.
Ontworpen voor 
mobiliteit.

De P6 vult uw woonkamer met krachtig 
geluid, maar is toch eenvoudig te 
verplaatsen in huis of mee te nemen 
onderweg. 

Voor een compacte en draagbare 
luidspreker biedt de P6 een rijke 
geluidsbeleving dankzij de volledige 
bandbreedte en de hoge geluidskwaliteit 
met een indrukwekkend volumeniveau.

Prachtig vakmanschap verlegt de grenzen 
van aluminium als materiaal en de dubbele 
leren draagband biedt een warm contrast 
met het aluminium rooster en zorgt ervoor 
dat hij makkelijk mee te nemen is.

Het ontwerp van de P6 is geïnspireerd 
op de Beomaster 6000, het iconische 
geluidssysteem van Bang & Olufsen, 
ontworpen door Jacob Jensen. 

De P6 levert een indrukwekkende 
hoeveelheid vermogen voor zijn 
kleine formaat en biedt tot wel 16 uur 
batterijcapaciteit. De batterij is eenvoudig 
op te laden met een USB-C laadkabel. 

Gebruik de OneTouch-knop voor toegang 
tot Siri of Google Assistant op uw mobiele 
telefoon, accepteer oproepen of loop door 
de ToneTouch presets voor verstelbare 
afstemming om het geluidsprofi el van de 
P6 te laten aansluiten op uw activiteit.

EEN KRACHTIGE EN DRAAGBARE 
BLUETOOTH-LUIDSPREKER

TRUE360 BANG & OLUFSEN 
SIGNATURE SOUND

GEPARELSTRAALD ALUMINIUM 
ROOSTER EN LEREN DRAAGBAND

ONTWORPEN MET SUBTIELE 
REFERENTIES NAAR HET ERFGOED 

BATTERIJCAPACITEIT TOT WEL 16 
UUR EN EENVOUDIG OP TE LADEN

HANDIGE FUNCTIES DOOR 
ÉÉN AANRAKING
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De Beoplay P6 is ontworpen door de 
bekroonde Deense industrieel ontwerpster 
Cecilie Manz als een draagbare luidspreker 
voor gebruik in en rond het huis. De P2, 
A1, A2 en Beolit 17 zijn eveneens door 
Manz ontworpen en zij draagt zo bij aan 
een samenhangende designtaal binnen 
het gehele draagbare Bang & Olufsen 
assortiment. 

Dankzij de grote inhoud van de kast 
en een extra versterker beschikt de 
gebruiker door de krachtige bass over een 
indrukwekkende luidspreker – terwijl de 
True360 sound zorgt voor een gelijkmatige 
verdeling van het geluid.

De vorm van de Beoplay P6 verlegt de 
grenzen van aluminium als materiaal omdat 
het aluminium in een vierkante vorm met 
afgeronde hoeken is ontworpen, waardoor 
het patroon, en in het bijzonder de hoeken, 
sterk wordt benadrukt. De aandacht voor 
detail bij de P6 is ongeloofl ijk – de knoppen 
worden op de aluminium behuizing 
gefreesd voor een zacht aanrakingsgevoel. 

De luidspreker laat geluid van hoge 
kwaliteit over de volledige bandbreedte 
horen, waardoor het volume zelfs hoog 
genoeg kan voor een klein feestje in huis. 

Met zijn rijke, krachtige geluid en tot wel 16 
uur batterijcapaciteit, komt de Beoplay P6 
altijd en overal van pas en trekt hij echt de 
aandacht in de kamer. De P6 is gewoonweg 
gemaakt om mensen bij elkaar te brengen 
door krachtige muziek.

De vorm van het product laat al zien dat het 
voor de twee belangrijkste situaties gebruikt 
kan worden, de P6 past namelijk prima 
in uw huis, maar u kunt hem dankzij zijn 
draagbaarheid ook onderweg gebruiken.

ONTWERPPROFIEL

GELUIDSPROFIEL

PRODUCTMATERIAAL

TECHNISCH PROFIEL

PRODUCTFLEXIBILITEIT

PLAATSINGSOPTIES
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B E O P L AY  P 6
Eersteklas, krachtige en draagbare Bluetooth-
luidspreker voor gebruik in en rond het huis.



BELANGRIJKSTE VERKOOPARGUMENTEN

SPECIFICATIESTEKSTBLOKKEN

EIGENSCHAPPEN IN DE DOOSBASIS ACCESSOIRES

Kijk voor meer informatie en ondersteuning op: BEOPLAY.COM/PRODUCT-SUPPORT

BASISSPECIFICATIES

Productafmetingen
B 170 x H 130 x D 68 mm

Materialen
• Polymeer
• Geparelstraald, geanodiseerd 

aluminium
• Leer

Gewicht
1 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

E� ectief frequentiebereik
• 55 - 20.000 Hz

Eindversterker(s)
• 1 x 36 W Klasse D voor de Woofer
• 2 x 30 W Klasse D voor Full-Range 

driver
• 215 W Piekvermogen

Driver-eenheden
• 2 x 1,5” Full range
• 1 x 4" Woofer

Energieverbruik
• Standaard: 14 W 
• Stand-by: 0,5 W 

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

Kastprincipe
• Gesloten kast

Batterij
• Ingebouwd, oplaadbaar, 

2600 mAh, Li-ion

Microfoon
• Omnidirectioneel

Geïntegreerde fl extoetsen
• Volume omhoog/omlaag, 

OneTouch, aan/uit, Bluetooth

Indicatoren
• Productlampje
• Batterijlampje

CONNECTIVITEIT

Connectiviteit met bedrading
• 1 x USB-C voor opladen

Draadloze verbindingen 
• Bluetooth 4.2

INTERESSANT OM TE WETEN

Uitvoeringen
Black 
Natural

Ontwerper
Cecilie Manz

Beoplay P6

Voorkeurshoeken voor tonen van Beoplay P6

 Een krachtige, draagbare Bluetooth-luidspreker.

 True360 Bang & Olufsen Signature Sound.

 Geparelstraald aluminium rooster en leren draagband.

 Ontworpen met subtiele referenties naar het erfgoed. 

 Batterijduur tot max. 16 uur.

 Handige functies door één aanraking.

25 woorden
Draagbare Bluetooth-luidspreker met 
een rijk en krachtig geluid, tot wel 
16 uur batterijcapaciteit en een spat- 
en stofbestendig ontwerp.

10 woorden
Draagbare Bluetooth-luidspreker met 
een vol en krachtig geluid.  

5 woorden
Een krachtige, draagbare Bluetooth-
luidspreker.

50 woorden
Draagbare Bluetooth-luidspreker met 
een rijk en krachtig geluid, tot wel 
16 uur batterijcapaciteit en een spat- 
en stofbestendig ontwerp. De P6 is 
gemaakt van eersteklas materialen zoals 
een geparelstraald aluminium rooster, 
leren draagband en een zachte rubberen 
polymeer basis voor een stabiele plaatsing. 
De P6 maakt ook duidelijke referenties naar 
het erfgoed, waaronder de fl extoetsen die 
zijn gefreesd op de aluminium behuizing.

100 woorden
Draagbare Bluetooth-luidspreker 
met een rijk en krachtig geluid, 
tot wel 16 uur batterijcapaciteit en 
een spat- en stofbestendig ontwerp. 
De P6 is gemaakt van eersteklas 
materialen zoals een geparelstraald 
aluminium rooster en een 
draagband van natuurlijk leer die 
mooier wordt met het verstrijken 
der jaren. Hij is geïnspireerd op 
Bang & Olufsen’s Beomaster 6000; 
de bedieningsknoppen zijn 
gefreesd uit één stuk aluminium 
en voelen zacht aan wanneer 
ze worden ingedrukt. Bij het 
ontwerp is aandacht besteed aan 
de draagbaarheid, zowel thuis 
als onderweg. Met de P6 kunt u 
luisteren naar muziek waar u maar 
wilt – hij brengt mensen samen 
door krachtig geluid.

Black

Natural

USB-C, USB-A-kabel, 1,25m

USB-C, USB-C kabel, 1,25m

KabelsKleuren
Beoplay P6

Snelstartgids

USB-C naar USB-A-kabel


