
Bemutatkozik a Bowers & Wilkins Formation Duo, az első vezeték nélküli hangsugárzó, 
melynek hangminősége megfelel a Bowers & Wilkins szigorú „vezetékes” audiofil 
előírásainak. Minden főbb jellemzője szabadalmaztatott, mint például a kristálytiszta 
magasakért felelős karbon dóm magassugárzó, a kiültetett magassugárzó technológia és az 
innovatív Continuum hangszóró, mely az iparágban meghatározó 800 Diamond sorozatból 
került átültetésre. A Formation® vezeték nélküli technológiával párosítva magával ragadó, 
zökkenőmentes és magas minőségű hifi hangzást kapunk, mely újrafogalmazza a „vezeték 
nélküli audiót” – a cég örökségéhez méltóan. A Formation Duo vezetékes hangzást nyújt 

vezetékek nélkül* - és ez az, amiért úgy gondoljuk, hogy ez a hangzás legmagasabb formája.    

 

 *A hangminőség a kimagasló Bowers & Wilkins hangzásra utal.

V E Z E T É K E S  H A N G M I N Ő S É G , 
V E Z E T É K E K  N É L K Ü L *.



Modell Formation Duo

Leírás Kimagasló minőségű vezeték nélküli hangrendszer 

Technikai jellemzők Apple® AirPlay 2® technológia 
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Bluetooth 
 Digitális jelfeldolgozás (DSP) 
 Digitális erősítő  
 Dinamikus EQ

Meghajtó egységek 1 x 25mm karbon dóm magassugárzó    

 1 x 165mm Continuum mély/középsugárzó

Frekvencia válasz 25Hz - 33kHz 

Erősítő kimeneti teljesítmény 2 x 125W 

Hálózati feszültség 100V – 240V – 50/60Hz 

Teljesítmény felvétel Kevesebb, mint 6 Watt (Alvó mód)*

Csatlakozások Hálózat RJ45 Ethernet vagy WiFi) 
 USB – csak szervíz 

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Class 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Méretek Magasság: 395mm 
 Szélesség: 197mm 
 Mélység: 305mm

Súly 10.6kg

AirPlay 2 kompatibilitás iPhone, iPad, és iPod touch modellek iOS 11.4 vagy frissebb,  
 Apple TV 4K vagy Apple TV (4. generációs) tv OS 11.4 vagy  
 frissebb, Mac vagy PC iTunes 12.8 vagy frissebb verziókkal  
 komptibilis.

*A Formation termékek mesh hálózatot hoznak létre. Mindegyik 
termék ebben a hálózatban dinamikusan választja ki az audió-
adat kapcsolat optimális útvonalát, annak érdekében, hogy 
stabil streamelési élményt nyújtson. Ezért a Formation termékek 
magas hálózati rendelkezésre állás (HiNA)tanusítvánnyal 
rendelkeznek, hogy megfeleljenek az ERP-irányelvben 
meghatározott megfelelő teljesítmény felvételi igényeknek.



A Bowers & Wilkins Formation Wedge modelljével megismerheti a legendás, szobát 

betöltő Bowers & Wilkins hangminőséget, mely a céltudatos tervezéssel házasítva, nemcsak 

a szemeknek, hanem a füleknek is kellemes élményt nyújt. A kompromisszummentes, 

hangminőség iránti örökségünkhöz méltón, az egyedülálló 120 fokos elliptikus hangsugárzó 

forma úgy lett kialakítva, hogy a magas, közép és mély komponensek pontosan kiszámított 

szögben kerüljenek beépítésre a valódi sztereó hatás és a szobát betöltő hang érdekében. 

Streameljen 96kHz/24bit minőségben és szinkronizáljon egyszerűen más Formation 

hangsugárzókkal, hogy egy magas hanghűségű multiroom rendszert kapjon. A Formation 

Wedge a Formation Széria részeként egy újabb példa arra, ahogy a Bowers & Wilkins 

meghatározza a hang legmagasabb formáját.

TÖLTSE MEG SZOBÁJÁT LENYŰGÖZŐ 
SZTEREÓ HANGZÁSSAL. 



Modell Formation Wedge

Leírás Vezeték nélküli hangrendszer

Technikai jellemzők Apple® AirPlay 2® technológia  
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Bluetooth 
 Dgitális jelfeldolgozás (DSP) 
 Digitális erősítő  
 Dinamikus EQ

Meghajtó egységek  2 x 25mm kettős dóm magassugárzó 
 2 x 90 mm FST középsugárzó 
 1 x 150mm mélysugárzó 

Frekvencia válasz 35Hz - 28kHz

Erősítő kimeneti teljesítmény 2 x 40W (magas)  
 2 x 40W (közép)  
 1 x 80W (mély) 

Hálózati feszültség 100V – 240V – 50/60Hz 

Teljesítmény felvétel Kevesebb, mint 6 Watt (Alvó mód)*

Csatlakozások Hálózat (RJ45 Ethernet vagy WiFi) 
 USB – csak szervíz 

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Class 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Méretek Magasság: 232mm 
 Szélesség: 440mm 
 Mélység: 243mm

Súly 6.5kg

AirPlay 2 kompatibilis iPhone, iPad, és iPod touch modellek iOS 11.4 vagy frissebb,  
 Apple TV 4K vagy Apple TV (4. generációs) tv OS 11.4 vagy  
 frissebb, Mac vagy PC iTunes 12.8 vagy frissebb verziókkal  
 komptibilis  

*A Formation termékek mesh hálózatot hoznak létre. 
Mindegyik termék ebben a hálózatban dinamikusan választja 
ki az audió-adat kapcsolat optimális útvonalát, annak 
érdekében, hogy stabil streamelési élményt nyújtson. Ezért 
a Formation termékek Magas hálózati rendelkezésre állás 
(HiNA) tanusítvánnyal rendelkeznek, hogy megfeleljenek az 
ERP-irányelvben meghatározott megfelelő teljesítmény felvételi 
igényeknek.



A soundbarok célja, hogy teljes házimozi élményt adjanak egy kompakt méretű készülékből, 

de erre gyakran képtelenek és túl kevés hangszóró áll a rendelkezésükre a limitált kialakítás 

és méret miatt. A Formation Bar modellel a Bowers & Wilkins egy erőteljes, multiroom 

soundbart alkotott, mely képes a cég legendás hangzását közvetíteni, kiegészítve a vezeték 

nélküli streaming képességével. A Bowers & Wilkins mérnökei a legendás hangsugárzóikból 

kiindulva kilenc optimalizált hangszórót készítettek, melyet körültekintően helyeztek el a 

karcsú formában. Ezáltal szélesebb és teltebb hangszínpadot kaptak, míg a dedikált center 

csatornával a dialógusok tisztává és érthetővé válnak. Ezzel az összeállítással szobája a 

jelenet közepébe kerül és valóban magával ragadó audió élmény jön létre, így házimozija 

is a hang legmagasabb formájának részévé válik.

HANG, MELLYEL TISZTÁBB A KÉP. 



Modell Formation Bar

Leírás Vezeték nélküli soundbar

Technikai jellemzők Apple® AirPlay 2® technológia 
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Bluetooth 
 Dolby Digital 
 Digitális jelfeldolgozás (DSP) 
 Digitális erősítő 
 Dinamikus EQ

Meghajtó egységek 3 x 25mm kettős dóm magassugárzó 
 6 x 65 mm szőtt üvegszál kónuszú mély/középsugárzó

Frekvencia válasz 40Hz - 28kHz 

Erősítő kimeneti teljesítmény 6 x 40W

Hálózati feszültség 100V – 240V – 50/60Hz 

Teljesítmény felvétel Kevesebb, mint 6 Watt (Alvó mód)*

Csatlakozások Optikai digitális bemenet (Toslink)  
 Hálózat (RJ45 Ethernet vagy WiFi) 
 USB – csak szervíz

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Class 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Méretek Magasság: 109mm 
 Szélesség: 1240mm 
 Mélység: 107mm

Súly 5.5kg 

AirPlay 2 kompatibilitás iPhone, iPad, és iPod touch modellek iOS 11.4 vagy frissebb,  
 Apple TV 4K vagy Apple TV (4. generációs) tv OS 11.4 vagy  
 frissebb, Mac vagy PC iTunes 12.8 vagy frissebb verziókkal  
 komptibilis.  

 
 

*A Formation termékek mesh hálózatot hoznak létre. Mindegyik 
termék ebben a hálózatban dinamikusan választja ki az audió-
adat kapcsolat optimális útvonalát, annak érdekében, hogy 
stabil streamelési élményt nyújtson. Ezért a Formation termékek 
Magas hálózati rendelkezésre állás (HiNA)tanusítvánnyal 
rendelkeznek, hogy megfeleljenek az ERP-irányelvben 
meghatározott megfelelő teljesítmény felvételi igényeknek.



A tökéletesen tiszta, erőteljes hangzás – most egy kompakt és sokoldalú vezeték 

nélküli hangsugárzóban. A Formation Flex a 600-as sorozatunk magassugárzó 

technológiáját, egy karcsú és kompakt testbe csomagolta. Elég erőteljes ahhoz, 

hogy önállóan használja, de a sztereóként párban is használhatja. A tökéletes 

otthoni audió rendszer eléréshez szinkronizálja a többi Formation hangsugárzóval 

vagy kapcsolja egy Formation Bar és Formation Bass modellhez a ragyogó 5.1-es 

surround hangélményért. Nem számít, milyen konfigurációban használja, mindig 

legendás Bowers & Wilkins hangzást kap. A Formation Suite részeként ez a modell is 

a Hang legmagasabb formáját nyújtja.

H A N G ,  M É R E T  É S 
S O K O L D A L Ú S Á G . 
T Ö K É L E T E S Í T V E .



Modell Formation Flex

Leírás Kompakt méretű vezeték nélküli hangrendszer

Technikai jellemzők Apple® AirPlay 2® technológia 
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Bluetooth 
 Digitális jelfeldolgozás (DSP) 
 Digitális erősítő  
 Dinamikus EQ

DMeghajtó egységek 1x ø25mm (1 in) elcsatolt, kettős dóm magassugárzó    

 1x ø100mm (4 in) szőtt üvegszálas mély/középsugárzó

Frekvencia válasz 50Hz - 28kHz 

Erősítő kimeneti teljesítmény 2 x 50W 

Hálózati feszültség 100V – 240V – 50/60Hz 

Teljesítmény felvétel Kevesebb, mint 6 Watt (Alvó mód)*

Csatlakozások Network (RJ45 Ethernet or WiFi) 
 USB – csak szervíz

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Class 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Méretek Height: 215mm (8.5 in) 
 Width: 130mm (5.1 in) 
 Depth: 130mm (5.1 in)

Súly 2.3kg (5 lb)

AirPlay 2 kompatibilitás iPhone, iPad, és iPod touch modellek iOS 11.4 vagy frissebb,           
 Apple TV 4K vagy Apple TV (4. generációs) tv OS 11.4 vagy  
 frissebb, Mac vagy PC iTunes 12.8 vagy frissebb verziókkal  
 kompatibilis. 

*A Formation termékek mesh hálózatot hoznak létre. 
Mindegyik termék ebben a hálózatban dinamikusan választja 
ki az audió-adat kapcsolat optimális útvonalát, annak 
érdekében, hogy stabil streamelési   élményt nyújtson. Ezért 
a Formation termékek Magas hálózati rendelkezésre állás 
(HiNA)  tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy megfeleljenek 
az ERP-irányelvben meghatározott  megfelelő teljesítmény 
felvételi igényeknek.



A Formation szériába tartozó, vezeték nélküli Bowers & Wilkins Formation Bass 

még a vezetékes mélysugárzókat is próbára teszi. Az egyedi, szabadalmaztatott 

hengeres kialakítás lehetővé teszi a két, egymásnak háttal fordított mélyhangszóró 

használatát, mely csökkenti a torzításokat, míg a masszív D osztályú erősítő, a 

dinamikus EQ-val kiegészítve, ütős és tiszta mélyhangzást eredményez. A Formation 

Bass pontosabb, jobban időzített és kifejezőbb, mint valaha, melyet nem csak 

hallani, hanem érezni is fog. Könnyedén párosítható más Formation sorozatú 

hangsugárzóval, így alakítva ki a hang legmagasabb formáját.  

TISZTA, ERŐTELJES MÉLYEK, VEZETÉK 
NÉLKÜL. 



Modell Formation Bass

Leírás Vezeték nélküli mélysugárzó

Technikai jelemzők Digitális jelfeldolgozás (DSP) 
 Digitális erősítő  
 Dinamikus EQ

Meghajtó egységek  2 x 165mm hosszúlöketű mélysugárzó

Frekvencia válasz 20Hz - 150Hz 

Erősítő kimeneti teljesítmény 250W

Hálózati feszültség 100V – 240V – 50/60Hz 

Teljesítmény felvétel Kevesebb, mint 6 Watt (Alvó mód)*

Csatlakozások Hálózat (RJ45 Ethernet vagy WiFi) 
 USB – csak szervíz

Méretek Magasság: 254mm 
 Szélesség: 281mm 
 Mélység: 260mm

Súly 12.5kg

AirPlay 2 kompatibilitás iPhone, iPad, és iPod touch modellek iOS 11.4 vagy frissebb,  
 Apple TV 4K vagy Apple TV (4. generációs) tv OS 11.4 vagy  
 frissebb, Mac vagy PC iTunes 12.8 vagy frissebb verziókkal  
 komptibilis. 

 

*A Formation termékek mesh hálózatot hoznak létre. Minde-
gyik termék ebben a hálózatban dinamikusan választja ki az 
audió-adat kapcsolat optimális útvonalát, annak érdekében, 
hogy stabil streamelési élményt nyújtson. Ezért a Formation 
termékek Magas hálózati rendelkezésre állás (HiNA) tanúsít-
vánnyal rendelkeznek, hogy megfeleljenek az ERP-irányelvben 
meghatározott megfelelő teljesítmény felvételi igényeknek.



A hagyományos Bowers & Wilkins hangrendszerek célja évtizedek óta, a legmagasabb 

minőségű hangzás meghatározása. Az új Formation Audio-nak köszönhetően, a 

kompromisszummentes hangzás iránti elkötelezettség társult a 21. századi vezeték nélküli 

lejátszás kényelmével. Végre elérhetővé vált a magas minőségű vezeték nélküli streaming 

- a meglévő hagyományos rendszeréről vagy komponenseiről, CD lejátszó, lemezjátszó 

stb. - egy Formation szériás hangsugárzóra, bárhol az otthonában. Az analóg / digitális 

konverterünk biztosítja, hogy ne legyen szünet vagy megszakadás a hangban, míg a 96 kHz 

/ 24 bites felbontású streaming pedig megőrzi a legendás Bowers & Wilkins részletgazdag 

hangzását. Gondoljunk csak bele – a meglévő hangrendszerének minőségét, bárhová 

streamelheti vezetékek nélkül. Ez az, amiért a Bowers & Wilkins Formation a hang 

legmagasabb formája. 

ALAKÍTSA A VEZETÉKES HANGZÁST 
VEZETÉK NÉLKÜLIVÉ.



Modell Formation Audio

Leírás Vezeték nélkül audió hub

Technikai jellemzők Apple® AirPlay 2® technológia 
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Bluetooth 
 Kimagasló minőségű analóg /digitális konverter (ADC) 
 Kimagasló minőségű digitális /analóg konverter (DAC)

Hálózati feszültség 100V – 240V – 50/60Hz 

Teljesítmény felvétel Kevesebb, mint 6 Watt (Alvó mód)*

Csatlakozás Optikai digitális bemenet (Toslink) 
 Analóg audió bemenet ( 2 x RCA) 
 Koaxiális digitális kimenet (1 x RCA) 
 Analóg audió kimenet ( 2 x RCA) 
 Hálózat (RJ45 Ethernet vagy WiFi) 
 USB – csak szervíz

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Class 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Méretek Magasság: 44mm  
 Szélesség: 215mm 
 Mélység: 263mm

Súly 1.0kg

AirPlay 2 kompatibilitás iPhone, iPad, és iPod touch modellek iOS 11.4 vagy frissebb,  
 Apple TV 4K vagy Apple TV (4. generációs) tv OS 11.4 vagy  
 frissebb, Mac vagy PC iTunes 12.8 vagy frissebb verziókkal  
 komptibilis. 

*A Formation termékek mesh hálózatot hoznak létre. Mindegyik 
termék ebben a hálózatban dinamikusan választja ki az audió 
- adat kapcsolat optimális útvonalát, annak érdekében, hogy 
stabil streamelési élményt nyújtson. Ezért a Formation termékek 
Magas hálózati rendelkezésre állás (HiNA) tanúsítvánnyal ren-
delkeznek, hogy megfeleljenek az ERP-irányelvben meghatáro-
zott megfelelő teljesítmény felvételi igényeknek.


