Bang & Olufsen

revolutionerede den analoge tv-teknologi, vil det nye BeoVision Avant sætte helt nye standarder for, hvad man forventer
af fremtidens tv.”

genopfinder tv’et med intuitiv enkelhed og innovativ mekanik.
Med det innovative BeoVision Avant redefinerer Bang & Olufsen tv’ets plads i hjemmet. Ud over en sublim Ultra High Definition-skærm (4K) og en hidtil uhørt god lyd fra et fladskærmstv har BeoVision Avant en nærmest magisk brugervenlighed,
der er baseret på en dyb forståelse for, hvordan vi helst vil leve
med vores tv – og for, hvordan optimal multimedieunderholdning kan forenes med et kompromisløst design.
Hos Bang & Olufsen tager innovation udgangspunkt i brugernes behov, hvorefter avanceret teknologi og klassisk håndværk er med til at frembringe nyskabende og fremtidssikrede
produkter.
Et godt eksempel: BeoVision Avant, virksomhedens nyeste tv.
Dette underholdningsflagskib fra Bang & Olufsen er resultatet
af mange års forskning og innovation og har både kræfterne
og finessen til at levere storslåede lyd- og billedoplevelser, når
familie og venner samles omkring det. Men det har også tilpas
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gode manerer til diskret at træde i baggrunden og give plads
til andre aktiviteter, når det ikke er i brug. Og da det er skabt
til at holde længe i en meget omskiftelig digital verden, er det
fuldstændig kompatibelt med alle de enheder og kilder, som
familien kan finde på at bruge – helt ukompliceret.
Ifølge Bang & Olufsens CEO Tue Mantoni er BeoVision Avant
skabt til at levere enestående audiovisuelle oplevelser, intuitiv
enkelhed og en hidtil uset komfort.
“Vores forskning viser, at forbrugerne kræver mere og mere af
deres tv,” forklarer han. “Folk har travlt, og de vil have underholdning, der fungerer, så de kun skal fokusere på den – og
hinanden – og ikke behøver bekymre sig om teknikken. Og
det kan BeoVision Avant give dem. Navnet Avant er en stille
hyldest til Bang & Olufsens hidtil mest succesfulde tv, Avant,
der blev lanceret i 1995. Ligesom det første Avant i sin tid
M a j 2 0 14 < X - K L U S I V H e r n i n g

Magisk mekanik og komfort
BeoVision Avant lyder imponerende i forhold til sit slanke
design. Det har kun været muligt, fordi designerne har skabt
et diskret, men kraftfuldt lydpanel, der vipper ud, når tv’et
er tændt, og diskret vipper ind igen, når det slukkes. Lydpanelets bevægelser er koordineret fuldstændigt med tv’ets
bevægelige stande, så ét smukt koreograferet forløb gør tv’et
klar til brug. Den nye serie af innovative stande til BeoVision
Avant omfatter både bord- og gulvstande samt vægbeslag og
gør det lettere end nogensinde før at integrere selv et meget
stort tv i hjemmets øvrige indretning. Visionen var at skabe et tv,
som diskret holder sig i baggrunden i stuen, når det er slukket,
men fungerer som et naturligt midtpunkt, når det tændes. I
stedet for at arrangere hele rummet omkring et tv, drejer de nye
stande tv’et hen mod brugeren – og tilbage på plads efter brug.
Spektakulær autentisk lyd og
enestående billedkvalitet
Som man ville forvente fra Bang & Olufsen, lyder BeoVision
Avant fantastisk fra første øjeblik. Men man bør forberede sig
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på at opleve, hvor godt et tv med ikke færre end otte højttalerenheder med hver deres separate forstærker egentlig kan
lyde.
Den nye funktion Chromatic Room Adaptation analyserer
lyset i omgivelserne ved hjælp af to sensorer og justerer skærmen for at kompensere for rummets påvirkning af billedet.
Antirefleksbehandlinger af højeste kvalitet på begge sider af
skærmen dæmper refleksionerne med hele 98 procent. Uanset hvor det er placeret, leverer BeoVision Avant spektakulære
Ultra High Definition-billeder (4K).

Jeg har solgt Bang & Olufsen siden
jeg var 18 år gammel, og må igen
konstatere, at jeg stadig kan imponeres. Det her produkt sætter igen
Bang & Olufsen på verdenskortet,
indenfor elektronik, på kvalitet, magi
og betjening, og features. Som
alt andet Bang & Olufsen, så skal
produktet opleves, så kom forbi
vores hus på Torvet og få en
oplevelse udover det sædvanlige.
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