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Productspecificaties

Een oneindige
cirkel van geluid,
design en
vakmanschap.

NOG NIET
DEFINITIEF

Ruimtevullend geluid
De A9 vult elke leefruimte met een vol en
ruimtelijk geluid. Akoestisch gezien is hij in staat
om prettige luistermomenten te combineren
met een mooi gelijkmatig verspreide, krachtige
geluidservaring. De invoering van de Active
Room Compensation optimaliseert de
geluidsprestaties op basis van de positie van
de luidspreker.
Persoonlijk maken
Hoe uw interieur er ook uitziet, de A9 kan er
fraai in opgaan of overtuigend opvallen - aan
u de keus. Als u iets aan uw interieur wilt
veranderen, kunt u door middel van een
verscheidenheid aan textielcovers en houten
poten uw eigen look creëren. Als u iets aan
uw interieur wilt veranderen, kunt het uiterlijk
eenvoudig aanpassen met een cover ontworpen
door de wereldwijd toonaangevende
textielfabrikant Kvadrat of het type en de kleur
van de poten wijzigen in natuurlijk hout.
Soepele bediening
De A9 geeft u controle over het volume van de
muziek door een soepele interactie: u hoeft
alleen maar rustig uw hand over het oppervlak
te laten glijden. Met een simpel tikje kunt u
naar het volgende of vorige nummer gaan of
uw muziek afspelen/pauzeren.
Volledige connectiviteit
Verbind de A9 met uw favoriete
muziekstreamingdienst en uw huis zal gevuld
worden met een geweldige geluidskwaliteit.
Stuur muziek naar elke ruimte door uw
draadloze luidsprekers te koppelen en creëer
een multiroom-ervaring. De A9 ondersteunt
Chromecast built-in, AirPlay 2 en Bluetooth.

1

B E O P L AY A 9
4 de g e n .

Productspecificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BASISSPECIFICATIES:

Afmetingen:
70,1 x 90,8 x 41,5 cm (met poten)

Gewicht:
14,7 kg (met poten)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Eindversterkers:
1 x 400 watt klasse D voor de lage tonen
2 x 200 watt klasse D voor het middengebied
2 x 200 watt klasse D voor volledig bereik
2 x 150 watt klasse D voor de hoge tonen

Driver-units:
2 x 3/4" tweeters
2 x 1 1/2" full range
2 x 3-inch middengebied
1 x 8-inch woofer

Effectief frequentiebereik:
33 - 23.000 Hz

Kastprincipe:
Bass-reflex

CONNECTIVITEIT:

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

Aansluitingen:
1 x Ethernet 10/100 Mbit/s
1 x 3,5 mm combi mini-jack line-in

OVERIGE EIGENSCHAPPEN:

Bediening op het apparaat:
De A9 wordt bediend met eenvoudige
aanraking van de touch-sensor.
Tik of veeg om van song te wisselen
of het volume aan te passen.

Varianten:
Witte Beoplay A9 met witte cover,
eikenhouten poten en ring van natuurlijk
aluminium. Zwarte Beoplay A9 met zwarte
cover, walnoothouten poten en ring van
zwart aluminium. Beoplay A9 van gerookt
eikenhout met donkergrijze Kvadrat-cover,
poten van gerookt eikenhout en aluminium
ring in koperkleur.

Ingebouwde Google Assistant
De Google Assistant
(afhankelijk van de markt)
Room compensation:
Active Room Compensation
Ontwerper:
Øivind Alexander Slaatto

KLEUREN:

Poten:
Ring:

Poten:

EIGENSCHAPPEN

Black

Multiroom-functionaliteit
Ja

Covers:

White

Bronze Tone

Black

Brass Tone

Natural

Maple

Smoked Oak

Oak

Walnut

Muziek in elke ruimte
De Beoplay A9 is een one-point
muzieksysteem dat in zijn eentje elke
ruimte met muziek kan vullen. U kunt hem
ook koppelen aan meerdere multiroomluidsprekers en geniet van een perfecte
geluidservaring in elke ruimte.

Designerstoffen
De samenwerking tussen Bang & Olufsen
en Kvadrat heeft geleid tot het ontwerp
van een aantal prachtige wollen covers die
akoestische transparantie combineren met
superieure esthetiek.

De ontwerper
De ontwerper van de A9 is Øivind Slaatto
die werd geïnspireerd door de eenvoud van
de ronde vorm en de relatie met hoe geluid
zich in cirkels verplaatst, net als golven.

Black

Light Grey

White

Dark Grey

Red

Dark Rose
Dusty Blue
Warm Taupe

Fibonacci-patroon
De voorzijde bestaat uit een geperforeerde
polymeer buitenkant in het beroemde
Fibonacci-patroon, die overal in de natuur
kan worden teruggevonden. Het patroon
bootst de groeipatronen van levende
organismen na en vertegenwoordigt de
evolutie van het leven, net zoals de rijke
muziekervaring die de A9 kan bieden. Het
patroon verbergt daarnaast de gaten die
voor de akoestische transparantie nodig zijn.

Stembediening
Met de ingebouwde Google Assistant biedt
de nieuwste generatie Beoplay A9 een
soepelere interactie waarmee gebruikers
worden uitgenodigd om op geheel nieuwe
wijze hun luidsprekers te bedienen.
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