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NAJWAŻNIEJSZE ARGUMENTY SPRZEDAŻOWE

 Przenośny, wodo- i pyłoszczelny głośnik o indywidualnym charakterze

 Możliwość skonfi gurowania inteligentnych funkcji ruchowych 
(stuknięcie i potrząśnięcie) w aplikacji Beoplay App

 Technologia Bang & Olufsen Signature Sound z aktywacją głosową 
i funkcją zestawu głośnomówiącego

 Wysokiej klasy, trwałe materiały, włącznie z górną częścią 
z anodowanego aluminium

 Do 10 godzin odtwarzania po jednym ładowaniu

PODSTAWOWE DANE 
TECHNICZNE

Wymiary (dł. x wys. x szer.)
140 x 80 x 28 mm

Waga
275 g

DANE TECHNICZNE

Wzmacniacze mocy
2 X 15 W, klasa D, dla głośnika 
niskotonowego i wysokotonowego 
(2 x 50 W mocy szczytowej)

Głośniki
1 x wysokotonowy 3/4”
1 x pełnozakresowy 2”

Efektywny zakres częstotliwości
68 Hz - 21 kHz

Pobór mocy
Typowo: 8 W; stan oczekiwania: 0,5 W 

Konstrukcja obudowy
Zamknięta

Akumulator
Wbudowany akumulator litowo-
polimerowy wystarczający na 
maksymalnie 10 godzin* odtwarzania. 

Czas ładowania
2 godziny

*podczas odtwarzania przy umiarkowanej głośności

ŁĄCZNOŚĆ

Łączność bezprzewodowa
Bluetooth 4.2

Połączenia 
1 x USB-C do ładowania

Elementy sterujące na urządzeniu
Możliwość skonfi gurowania 
funkcji ruchowych (stuknięcie i 
potrząśnięcie) w aplikacji Beoplay 
App

Naciśnięcie przycisku B&O PLAY 
na spodzie urządzenia umożliwia 
włączanie i wyłączanie

PRZYDATNE INFORMACJE

Inteligentne ładowanie
Dzięki dostarczanemu z głośnikiem 
Beoplay P2 przewodowi USB-C 
możesz korzystać z dowolnej 
ładowarki podłączanej do gniazdka 
ściennego

Zestaw głośnomówiący
USB-C i Bluetooth

Uchwyt w formie paska
Głośnik Beoplay P2 jest dostarczany 
ze skórzanym paskiem

Odporność na kurz i wilgoć
Elementy wewnętrzne głośnika chroni 
pyło- i wodoszczelna konstrukcja, 
a miejsca łączenia powierzchni 
aluminiowych z polimerowymi są 
uszczelnione, również uniemożliwiając 
przedostanie się wody i kurzu

Projektant
Cecilie Manz

25 słów
Przenośny głośnik Bluetooth dla 
indywidualistów ceniących sobie 
bogate brzmienie, zaprojektowany, aby 
zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia 
dźwiękowe.

10 słów
Indywidualny, przenośny głośnik 
Bluetooth o bogatym brzmieniu.

5 słów
Indywidualny, przenośny głośnik 
Bluetooth o bogatym brzmieniu.

50 słów
Beoplay P2 to przenośny głośnik 
Bluetooth dla indywidualistów ceniących 
sobie bogate, niezwykle realistyczne 
brzmienie. P2 bez trudu mieści się w 
torbie lub kieszeni, dzięki czemu ulubione 
utwory będą Ci towarzyszyć, gdziekolwiek 
się udasz. Potrząśnięcie lub stuknięcie 
umożliwia uaktywnienie inteligentnych 
funkcji za pośrednictwem aplikacji 
Beoplay App, a jedno naładowanie 
baterii pozwala cieszyć się nawet 10 
godzinami dźwięku w technologii 
Bang & Olufsen Signature Sound.

100 słów
Beoplay P2 to przenośny głośnik 
Bluetooth dla indywidualistów 
ceniących sobie bogate, niezwykle 
realistyczne brzmienie. P2 bez 
trudu mieści się w torbie lub 
kieszeni, dzięki czemu ulubione 
utwory będą Ci towarzyszyć, 
gdziekolwiek się udasz. 
Potrząśnięcie lub stuknięcie 
umożliwia uaktywnienie 
inteligentnych funkcji za 
pośrednictwem aplikacji Beoplay 
App, a jedno naładowanie baterii 
pozwala cieszyć się nawet 10 
godzinami dźwięku w technologii 
Bang & Olufsen Signature Sound. 
W obudowie P2 zastosowano 
wyłącznie materiały najwyższej 
klasy — piaskowane, anodowane 
aluminium w konstrukcji głośnika 
oraz polimerowe elementy 
wewnętrzne. Mobilny charakter 
dzięki paskowi z prawdziwej skóry.

Beoplay P2 ze skórzanym paskiem

Przewód USB-C

Naklejka ze skróconą instrukcją

Czarny

Piaskowy 

kamienny

Błękit

Preferowane ujęcia przedstawiające Beoplay P2

AKCESORIA

Przewód USB-C do USB-A, 1,25 m

Przewód USB-C do USB-C, 1,25 m

Wyposażenie dodatkowe

Beoplay P2


