
EEN AKOESTISCH  
KUNSTWERK 

Het exceptionele design van de BeoLab 18 luidsprekers  
is een geraffineerde combinatie van vorm, vakmanschap en 
geluidsperformance. De BeoLab 18 is gemaakt van exquise 
materialen en aan ieder detail werd de grootst mogelijke 
aandacht besteed. De BeoLab 18 is een eerbetoon aan de 
legendarische BeoLab 8000, met eenzelfde slank, klassiek 
silhouet, maar dan uitgerust met het Immaculate Wireless 
Sound-concept. Voor de installatie van de BeoLab 18 heeft 

u per luidspreker slechts een stroomkabel nodig. Geniet van 
de vrijheid en de vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor 

grensverleggend, draadloos surroundgeluid.

BEOLAB 18
Iconisch design voor een fenomenaal geluid
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SPECIFICATIES

Ontwerper Plaatsingsmogelijkheden Gewicht

Torsten Valeur 
David Lewis Designers

Muurbeugel of vloerstand 8,5 kg

Eenheden Versterkers Draadloze compatibiliteit

1 x 3/4" tweeter
1 x 6" woofer

160 watt, Klasse D, tweeter
160 watt, Klasse D, woofer

BeoVision 11, BeoVision 14, BeoVision Avant, 
BeoSound Moment, BeoLab Transmitter 1 en ieder 
ander WiSA-compatibel TV- of AV- systeem.

Maatwerk-opties

Lamellen:

Esdoorn Eiken Walnoot Zwart Wit

Aluminium kast:

Natural Zwart Koperkleur

Muurbeugel: Natural en zwart   
Vloerstand: Zwart   

Natural Zwart

EIGENSCHAPPEN Acoustic Lens Technology (ALT)
ALT biedt het voordeel van verspreiding van de hogere frequenties in een horizontale  
boog van 180-graden. Hierdoor blijven de geluidskarakteristieken in het gebied voor  
de luidspreker uniform en bent u altijd verzekerd van een optimale geluidsbeleving,  
ongeacht waar u zich in de ruimte bevindt.

Adaptive Bass Linearisation (ABL)
Zorgt voor een continue aanpassing van de basrespons op het inkomende signaal, waardoor 
de basprestaties aanzienlijk worden verbeterd zonder risico op beschadiging van de driver.

Ruimte-adaptatie
De schakelaar met drie positie-instellingen beheert de basrespons van de luidspreker op 
basis van waar deze in de ruimte wordt geplaatst.

Thermische beveiliging
Om een optimale performance van de luidspreker te garanderen, wordt de temperatuur 
voortdurend gecontroleerd.

Lijngevoelig
Automatisch aan/uit – voor aansluiting apparatuur van een ander merk dan Bang & Olufsen.

Aansluitingen
• 2 x Power Link (RJ45)
•   1 x RCA (L/R)
•   1 x TOSLINK 

- in: Sample rate 32k, 44,1k, 48k, 96k / PCM16-24 bit  
- out: Sample rate 48k / PCM 24 bit

• Wireless Power Link

bang-olufsen.com/beolab18AFMETINGEN
in cm
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11
.2

0
15

V
0

2


