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Bang & Olufsen lanserer 

BeoSound 5, et mesterverk innen 

digital musikk 
 

Hils på BeoSound 5, den nyeste innovasjonen fra Bang & Olufsen, og et 

ikon i fremstillingen av høykvalitets musikkopplevelser i hjemmet. 

 

Struer, november 2008 

 

Vi lever i en digital verden hvor vår opplevelse av lyd er på vei inn i 

musikkspillere som er like små som lyden de klarer å produsere. Dette har 

vi endret på. BeoSound 5 er designet for å gjøre musikk mye mer synlig og 

med en lyd som rett og slett er enestående, og gjør musikken tilgjengelig 

for å lytte til og glede seg over sammen med andre. 
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Perfekt synkronisert 

BeoSound, et ikon av eleganse og intelligens, gir deg umiddelbar tilgang til 

din musikk. Denne lydmesteren gjør den digitale verden håndgripelig og 

virkelig ved at navigasjonshjulet på digitalskjermen sømløst integrerer den 

gamle verden med den nye. Siden de fysiske og virtuelle bevegelsene i 

brukergrensesnittet er perfekt synkronisert ved at aluminiumshjulet og 

pekeren er montert på den ene siden av BeoSound 5, gir det brukeren 

fullstendig kontroll over innholdet og handlingen på skjermen. Dette 

forenkler også enkelthåndsbetjening for optimal brukervennlighet og en 

enestående følbar opplevelse. 

 

 

 

Mens aluminiumshjulet lar deg bla raskt gjennom musikksamlingen din og 

alle mulige radiostasjoner på Internett, er det grafiske brukergrensesnittet 

både intuitivt og inspirerende. En smart kombinasjon av grafikk og 

mekanikk gjør at BeoSound 5 enkelt gir deg oversikt når det gjelder å 

navigere i store innholdsmengder. Alle valgene og bevegelsen du gjør 

reflekteres på skjermen takket være bruk av farger, skrifttyper og nøye 

utvalgt grafikk. Ved å velge bare de nødvendige elementene og gi disse et 

elegant utseende på skjermen, gir Bang & Olufsen deg kun funksjonene 
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som du trenger, og  kombinerer brukervennlighet med en overraskende og 

sensuell opplevelse. 

 

More of the same 

BeoSound 5 appellerer til instinktene og ønskene dine. Den er designet for 

at du skal ønske å komme nærmere og spille hele musikksamlingen din. 

Det har også noen spesialeffekter for at du skal få mer ut av musikken din, 

som for eksempel algoritmen som kalles  MOTS (More Of The Same). 

 

MOTS er et prisvinnende konsept som gir deg banebrytende praktiske 

muligheter. Med MOTS, den intelligente spillelisten for fremtiden, er det å 

spille en sang det samme som å plante et frø. Når du begynner å spille din 

favorittmusikk på BeoSound 5, skanner MOTS biblioteket automatisk og 

finner lignende spor basert på parametere som rytme, forkorting, 

hovedtonalitet og vokalharmoni. Siden algoritmen bruker den aktuelle 

musikken, og ikke bare sjanger eller toneart for å tilpasse et spor, lar MOTS 

deg effektivt gjenoppdage skjulte perler i din platesamling ut fra ditt første 

valg. 

 

Hver gang du sår et frø reagerer MOTS ved å spille et utvalg som er 

musikalsk likt, og tar deg med på en musikalsk reise som sannsynligvis 

behager og overrasker deg. Du vil ikke bare gjenoppdage spor som du har 

glemt for lenge siden, men du vil også bli med på en reise som inneholder 

overraskelser og uventede valg som vil gjøre alt mer interessant. Variasjon 

innen grensene for ditt valg er krydderet som vil gi en ny dimensjon og nytt 

liv til musikksamlingen din. 

 

Ukomprimert (lossless) for bedre kvalitet 

BeoSound 5 er en lydspiller med høy IQ. Alle de digitale musikkfilene, CD-

coverene og internettradiostasjonene som du får tilgang til via BeoSound 5, 

er faktisk lagret på BeoMaster 5, en svart boks som er designet for å være 

diskret i bakgrunnen. Den inkluderer alle kretsene, internettforbindelsene 

og en lagringskapasitet på opptil 500 GB. 
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Med kombinasjonen BeoMaster 5 og BeoSound 5, introduserer Bang & 

Olufsen en lydmester med enestående lydopplevelse og enorm 

minnekapasitet som er ideelt tilpasset for avspilling av ukomprimerte 

(lossless) musikkfiler, slik at du kan nyte originalinnspillingen og den 

optimale lytteopplevelsen. 

 

Her har vi brukt noe av verdens beste signalbehandling, og BeoSound 5 

støtter ikke bare ukomprimert (lossless) musikk, men du kommer enda 

nærmere kvaliteten i originalinnspillingen. Koble den til et par Bang & 

Olufsen høyttalere, og nyt en enestående lyd som i bokstaveligste forstand 

taler for seg selv. Bang & Olufsen har med BeoSound 5 gjort digital musikk 

til noe som er enestående synlig og i aller høyeste grad hørbar. For å si det 

enkelt;  det handler om musikk! 

 

For mer informasjon kontakt: 

Corporate Information 

Bang & Olufsen a/s 

Telefon: +45 96 84 51 00 

Faks: +45 96 84 50 33 

 

Eller se: www.beosound5.com 

 
Bang & Olufsen a/s 
Bang & Olufsen a/s ble grunnlagt i 1925 i Struer i Danmark, og er verdenskjent for sitt særegne utvalg av 
elektroniske kvalitetsprodukter som representerer vår visjon: Å være modige nok til stadig å stille spørsmål 
ved det tilvante i vår søken etter overraskende og varige opplevelser. Bang & Olufsen-konsernet produserer 
et unikt utvalg av TV-apparater, musikkanlegg, høyttalere, telefoner og multimediaprodukter. Selskapet har 
mer enn 2500 ansatte, og produktene selges i mer enn 100 land verden over. Omsetningen i driftsåret 
2007/2008 var 4,092 millioner danske kroner (549 millioner euro). 
Mer informasjon om Bang & Olufsen a/s er tilgjengelig på www.bang-olufsen.com 
 
Bang & Olufsen Mediacenter 
Bilder fås gratis fra http://mediacenter.bang-olufsen.dk. Hvis du besøker siden for første gang, ber vi deg 
følge instruksjonene og registrere deg som en ny bruker. 

http://www.beosound5.com
http://www.bang-olufsen.com
http://mediacenter.bang-olufsen.dk

