
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSELTA	  UUSI	  VIDEOWAVE	  II	  -‐VIIHDEJÄRJESTELMÄ	  	  

Tv,	  kotiteatteri-‐	  sekä	  musiikkijärjestelmä	  samassa	  paketissa,	  46	  ja	  55	  tuuman	  koossa	  

	  

Bose	  esittelee	  VideoWave®	  II	  -‐viihdejärjestelmän,	  uuden	  version	  käänteentekevästä	  tuotteestaan,	  jossa	  

yhdistyvät	  teräväpiirtotelevisio,	  kotiteatterin	  äänentoistojärjestelmä	  ja	  musiikkijärjestelmä.	  	  Uutuus	  on	  

mahdollista	  valita	  joko	  55	  tai	  46	  tuuman	  näytöllä.	  Uusia	  ominaisuuksia	  ovat	  mm.	  LED-‐taustavalaistu	  näyttö,	  

sulavampi	  muotoilu	  ja	  päivitetty	  versio	  helppokäyttöisestä	  kaukosäätimestä.	  	  	  

	  

Teräväpiirtotelevisio	  	  

Uudessa	  1080p-‐LED-‐taustavalaistussa	  näytössä	  on	  kuvanlaatua	  täydentävä	  alumiinipintainen	  kehys,	  jonka	  

ansiosta	  55	  tuumainen	  on	  siro	  ja	  tyylikäs	  laite	  järjestelmä	  on	  mahdollista	  asentaa	  seinälle.	  Yksinkertainen	  

tyylikkyys	  hallitsee	  koko	  järjestelmää.	  Yksi	  ainoa	  kaapeli	  yhdistää	  näytön	  virtaviivaiseen	  mediakeskukseen,	  

johon	  voidaan	  liittää	  jopa	  kuusi	  eri	  laitetta,	  kuten	  Apple	  TV,	  Blu-‐ray-‐soitin,	  digiboksi,	  pelikonsoleita	  ja	  monia	  

muita	  kodin	  laitteita.	  

	  

Kaikkia	  liitettyjä	  laitteita	  voidaan	  hallita	  helppokäyttöisellä	  ja	  tyylikkäällä	  clickpad-‐kaukosäätimellä.	  

Kosketuksesta	  aktivoituvassa	  säätimessä	  on	  vain	  muutama	  painike,	  joilla	  ohjataan	  näytölle	  ilmestyvää	  

käyttöliittymää.	  Clickpad	  käyttää	  radiotaajuustekniikkaa,	  joten	  sitä	  ei	  tarvitse	  kohdistaa	  laitteeseen	  ja	  kaikki	  

sillä	  ohjatut	  laitteet	  voi	  piilottaa	  näkyvistä.	  Kaukosäätimen	  intuitiivisuuden	  ansiosta	  kaikki	  komennot	  

voidaan	  suorittaa	  ilman	  että	  katsetta	  tarvitsee	  siirtää	  näytöltä:	  siirtyminen	  eteen-‐	  tai	  taaksepäin	  sekä	  

vaihtaminen	  laitteiden	  ja	  kanavien	  välillä	  on	  vaivatonta,	  samoin	  kuin	  esimerkiksi	  tallentaminen	  ja	  

pysäyttäminen.	  	  	  

	  	  

	  

	  



 
 

 

 

Kotiteatterin	  äänenlaatu	  ilman	  johtoja	  ja	  kaiuttimia	  

Kotiteatterin	  hankinta	  tarkoittaa	  usein	  kompromisseja	  olohuoneen	  tyylin	  ja	  sisustuksen	  suhteen.	  

VideoWave-‐järjestelmän	  mukana	  ei	  tule	  kaoottista	  kaiuttimien	  ja	  liitosjohtojen	  sekamelskaa.	  Siltikään	  

äänenlaadun	  suhteen	  ei	  ole	  tehty	  kompromisseja:	  täydellinen	  kotiteatteriäänentoisto	  on	  saatu	  aikaan	  

integroimalla	  16	  kaiutinta	  näytön	  taakse.	  Tämä	  innovaatio	  tuottaa	  elämyksellisen	  elokuvateatterinautinnon	  

ilman	  erillisiä	  kaiuttimia,	  bassomoduulia	  ja	  kaiutinjohtoja.	  	  	  

	  

Syviä	  ja	  matalia	  ääniä	  varten	  järjestelmässä	  on	  kuusi	  korkean	  suoritustason	  bassokaiutinta	  yhdistettynä	  

Bosen	  uuden	  Waveguide-‐kaiutinteknologian	  kanssa.	  Näin	  järjestelmä	  toistaa	  musiikin	  ja	  muut	  äänet	  

selkeästi,	  ilman	  korvinkuultavaa	  säröä	  jopa	  korkeimmilla	  äänenvoimakkuuksilla.	  	  	  

	  

Uusi	  VideoWave-‐järjestelmä	  voidaan	  sijoittaa	  lähes	  mihin	  tahansa:	  olohuoneeseen,	  hotelliin	  tai	  

kokoushuoneeseen.	  Bosen	  ADAPTiQ®-‐äänikalibrointitekniikka	  takaa	  parhaan	  mahdollisen	  äänentoiston;	  se	  

tunnistaa	  huoneen	  koon,	  muodon	  sekä	  jopa	  kalustuksen	  ja	  optimoi	  äänentoiston	  automaattisesti	  niiden	  

mukaan.	  

	  

Nauti	  myös	  musiikistasi	  	  

Uudessa	  musiikinkuuntelun	  mullistavassa	  VideoWave-‐järjestelmässä	  on	  iPod-‐	  ja	  iPhone-‐telakka.	  	  

Näkymättömät,	  sisäänrakennetut	  kaiuttimet	  toistavat	  soittimet	  ja	  laulun	  yhtä	  selkeästi	  kuin	  

erillishifijärjestelmä.	  Esittäjät,	  kappaleet	  sekä	  soittolistat	  näkyvät	  näytöllä	  ja	  niitä	  voidaan	  hallita	  clickpadin	  

avulla.	  Näyttö	  voidaan	  haluttaessa	  kytkeä	  pois	  päältä	  videon	  mykistystoiminnolla,	  jolloin	  VideoWave	  soittaa	  

musiikkia,	  ilman	  että	  ainoatakaan	  kaiutinta	  on	  näkyvissä.	  

	  

Saatavuus	  

BoseVideoWave	  II	  -‐viihdejärjestelmässä	  on	  irrotettava	  pöytäjalusta.	  Seinäasennukseen	  voidaan	  käyttää	  

erikseen	  myytäviä	  muiden	  valmistajien	  VESA-‐seinäkiinnikkeitä.	  Tuotteen	  esittely	  ja	  myynti	  alkaa	  Bosen	  

valtuutetuissa	  jällenmyyjäliikkeissä	  12.7.2012.	  	  	  

	  

Järjestelmän	  suositushinta	  on	  5	  999	  euroa	  46	  tuuman	  ja	  6	  999	  euroa	  55	  tuuman	  näytöllä.	  	  Lisätietoja	  

osoitteessa	  www.bose.fi.	  	  



 
 

 

 

	  
	  
Seuraa	  Bosea	  Facebookissa	  osoitteessa	  facebook.com/bose.	  
Katso	  esittelyvideo	  ja	  lataa	  lehdistökuvat	  täältä.	  
	  
	  
Lisätietoja	  ja	  testilaitepyynnöt:	  
Anu	  Virtanen	   	   	   	   	   	   	   Suvi	  Saarelainen	  
Pilgrim	  Oy	  /	  Bose	  Finlandin	  Suomen	  viestintä	   	   Bose	  Finland	  
+358	  (0)40	  717	  9019	   	   	   	   	   	   +358	  (0)50	  572	  7992	  
anu.virtanen@pilgrim.fi	  	   	   	   	   	   suvi_saarelainen@bose.com	  
	  
	  

	  

iPhone	  ja	  iPod	  ovat	  Apple	  Inc:in	  Yhdysvalloissa	  ja	  muissa	  maissa	  rekisteröityjä	  tavaramerkkejä.	  	  

	  
	  
Bose	  
Massachusettsin	  teknillisen	  korkeakoulun	  (MIT)	  sähköopin	  professori,	  tohtori	  Amar	  G.	  Bose	  perusti	  Bose-‐yhtiön	  vuonna	  1964.	  	  
Nykyään	  Bose	  tunnetaan	  pääasiassa	  akustiikan	  innovaatioista,	  mutta	  sen	  tutkimukset	  ovat	  myös	  tuottaneet	  tuotteita	  muille	  
aloille.	  	  Bosen	  keksinnöt	  ovat	  tuoneet	  parannuksia	  muun	  muassa:	  

• Kaiuttimiin	  
• Kotiteatterijärjestelmiin	  	  
• Kunkin	  automallin	  sisätilojen	  akustiikan	  mukaisesti	  suunniteltuihin	  autojen	  äänentoistojärjestelmiin	  (Bose	  esitteli	  

kyseisen	  ratkaisun	  ensimmäisenä)	  
• Melua	  vaimentaviin	  kuulokkeisiin	  piloteille	  ja	  yksityishenkilöille	  (Bose	  esitteli	  kyseisen	  ratkaisun	  ensimmäisenä)	  
• Äänentoistoon	  julkisissa	  tiloissa	  
• Sähköisesti	  vahvistettuja	  instrumentteja	  käyttävien	  muusikkojen	  soiton	  vahvistukseen	  
• Materiaalintestaus-‐	  ja	  kestävyyssimulaatiovälineisiin	  biolääketieteen	  sovelluksiin	  
• Raskaissa	  kuorma-‐autoissa	  käytettäviin	  kuljettajan	  istuinjärjestelmiin	  

	  


