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Link do produktu: https://www.audiostyl.pl/beoplay-p2-p-2994.html

Beoplay P2
Cena

549,00 zł

Dostępność

Jest, dostawa w ciągu 1-2 dni

Producent

Beoplay

Opis produktu
głośnik Beoplay P2 niebieski

Kliknij dwa razy w anodyzowaną, aluminiową maskownicę, aby odtworzyć bądź zatrzymać muzykę. Potrząśnij, aby przełączyć ścieżkę. Beoplay
P2 to inteligentny i niekwestionowanie piękny głośnik bezprzewodowy, który bez problemu zmieści się w Twojej torebce czy też kieszeni, dzięki
czemu możesz zabrać go ze sobą wszędzie – w każdej chwili masz możliwość ubarwić swoje chwile przy pomocy muzyki i poczuć gęsią skórkę
dzięki, popisowemu brzmieniu Bang & Olufsen Signature Sound.

B&O PLAY kontynuuje ubarwianie naszej codzienności cudownym brzmieniem, dzięki swojemu najnowszemu głośnikowi Beoplay P2. Jest to
najmniejszy, a zarazem najbardziej inteligentny członek rodziny głośników bezprzewodowych B&O PLAY. Został on zaprojektowany przez
wielokrotnie nagradzaną Cecilie Manz, w hołdzie dla spontanicznego i pełnego życia podejścia do otaczającego nas świata. Zbudowano go z
materiałów klasy premium, takich jak anodowane aluminium oraz naturalna skóra. Kontrola nad P2 jest intuicyjna i dowolnie modyfikowana
przez użytkownika dzięki aplikacji mobilnej Beoplay. Mimo kompaktowych rozmiarów, inżynierowie dźwięku Bang & Olufsen napakowali to
niewielkie urządzenie mocą i zapewnili wytrzymałość, które pozwolą mu odtwarzać bogaty, czysty i potężny dźwięk, jakiego można spodziewać
się od głośnika z rodziny B&O PLAY.

Charakterystyczne brzmienie głośnika Beoplay P2 jest bogate i przestrzenne, z dyspersją 360 stopni, która zapewnia słuchającym piękne
wrażenia odsłuchowe, niezależnie od tego, w jakiej pozycji względem głośnika się znajdują. Beoplay P2 został stworzony bazując na 90-ciu
latach doświadczeń inżynierów dźwięku firmy Bang & Olufsen, oraz na wielokrotnie nagradzanym starszym bracie, którym jest głośnik Beoplay
A1, który w roku 2016 wyznaczył nowe standardy dla głośników bezprzewodowych:

Akustycy Bang & Olufsen poszukiwali możliwości reprodukcji basu w małym urządzeniu, co udało się osiągnąć właśnie w Beoplay A1. Na
bazie tamtego rozwiązania dla P2 stworzono jeszcze doskonalsze wykorzystując kopułkę z anodyzowanego aluminium
Tweeter w głośniku Beoplay P2 to ten sam, ¾” przetwornik wysokotonowy z jedwabną kopułką, używany w Beoplay A1, potrafiący
reprodukować dźwięk nawet na najwyższych częstotliwościach.
DSP jest zaawansowany i wysoce wydajny, co pozwala na uzyskanie doskonałego, spersonalizowanego doświadczenia Beoplay P2.
Użyto dwóch 15W wzmacniaczy RMD klasy D, aby uzyskać maksymalną moc szczytową 2x50 watów, co pozwala na uzyskanie tego
pięknego dźwięku, który jest znany również z innych produktów marki B&O PLAY.

Wbudowany mikrofon
Beoplay P2 posiada wbudowany mikrofon, który pozwala na odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym, a obrysowa konstrukcja dolnej
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krawędzi głośnika umożliwia mikrofonowi uzyskanie jednolitej czułości mikrofonu na całej płaszczyźnie 360 stopni. To natomiast pozwala osobie,
która z nami rozmawia na rozpoznanie poszczególnych głosów, nieważne w jakiej odległości i pozycji względem głośnika znajdują się rozmówcy.

Skórzany pokrowiec, dla jeszcze większej ochrony
Dodatkowe akcesorium, które można dokupić do swojego głośnika Beoplay P2 to pokrowiec z owczej skóry. Dba on dodatkowo o zabezpieczenie
głośnika Beoplay P2, niezależnie od tego, gdzie się z nim udasz, a jego wygląd idealnie pasuje do filozofii i wzornictwa marki B&O PLAY.
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