
 

 

Bang & Olufsen integrerar 
styrning av det intelligenta 

hemmet i telefonen 
 

Med BeoLink-programmet för iPhone och iPod Touch från Bang & Olufsen 

får du total kontroll över både hemunderhållning och hemmiljö – även när 

du inte är hemma. Med andra ord: BeoLink-programmet ger fullständig 

integrering och fantastisk komfort på ett nytt och spännande sätt. 

 

Struer, april 2010 

 

BeoLink är en ny programvara som finns gratis i Apples App Store. 

Programmet fungerar som en smidig förlängning och utökning av 

upplevelsen du får med Bang & Olufsens Master Link Gateway, genom att 

erbjuda tillgång till ljud och bild samt hemautomatiksystem via din iPhone 

eller iPod Touch. Vem som helst kan hämta programmet och använda det i 

demoläge för att få en känsla av Bang & Olufsens värld – du behöver inte 

ens äga några produkter. 
 

Tänk dig att du kommer längs uppfarten och använder din iPhone för att 

sätta på din favoritmusik, samtidigt som du tänder lamporna i huset och 

låser upp ytterdörren. När du är ute i trädgården, eller när du inte har 

fjärrkontrollen nära till hands, kan du ändå alltid använda BeoLink-

programmet för att byta CD-skiva eller höja volymen på TV:n. Och när du 



sätter dig i bilen för att åka till jobbet slipper du oroa dig över om du 

stängde av musiken eller om du låste ytterdörren. Tryck bara på en knapp 

på din iPhone, så är allt fixat och klart. 

 

”Bang & Olufsen är mycket nöjda över att 

kunna utöka kontrollen av både hemautomatik 

och hemunderhållning genom detta enkla 

program som ger kunderna ännu större frihet 

och bekvämlighet i deras intelligenta hem via 

mobilen”, säger Bang & Olufsens produktchef 

Thomas Pedersen. 

 

BeoLink-programmet, som har utformats av 

Ikatu, skickar kommandon via Wi-Fi. 

Gränssnittet är helt personligt och skräddarsytt 

så att endast de scener och kommandon som 

kunden begärde när Master Link Gateway 

installerades visas. 

 

Detta är ett unikt sätt att utöka fördelarna med Master Link Gateway med 

kontroll från samma ögonblick du befinner dig inom Wi-Fi-nätets räckvidd. 

Programmet är ett ytterst personligt verktyg som ger dig kontroll bortom 

hemmets gränser och som alltid finns nära till hands när du behöver det. 

 

En ingång till ditt hem 

Allt fler värdesätter ett intelligent hem där smidighet och enkel användning 

ges högsta prioritet. Det förutsätter en intuitiv men samtidigt heltäckande 

styrning och Bang & Olufsen är bland de allra första företagen i världen att 

erbjuda det i en mobil version. 

 

Via Master Link Gateway kan kunderna styra och använda all sin 

hemautomatikutrustning och A/V-utrustning från vilken plats som helst i 

huset med hjälp av fjärrkontrollen Beo5. De kan också välja att styra sitt 

A/V-system från hemautomatikpanelen om det känns praktiskt. Master Link 

Gateway ger också fler möjligheter att styra en mängd olika 

utomhussystem inifrån huset med ett enda knapptryck – till exempel 

grindar, garagedörrar, belysning och alarm. 

 

Med Master Link Gateway utnyttjar Bang & Olufsen sina omfattande 

kunskaper om systemstyrning för att överbrygga glappet mellan 

underhållning och miljö i hemmet samt göra Beo5 till den enda fjärrkontroll 

som behövs på soffbordet. BeoLink-programmet tar upplevelsen av total 

kontroll ett steg längre genom att erbjuda styrning som går utanför husets 

väggar. 



Förlängning av fjärrkontrollen 

Utöver den extra komforten och känslan av en nästan magisk styrning av 

hela hemmet, ger BeoLink-programmet kunderna möjlighet att använda 

telefonens användargränssnitt i Bang & Olufsens utförande. Det möjliggör 

styrning även innan du stigit över tröskeln, när du har lämnat hemmet eller 

helt enkelt när som helst när du har mobiltelefonen i handen. Det är enkelt, 

personligt, bekvämt och en utmärkt lösning för personer som använder 

mobiltelefonen mycket och föredrar att samla alla program i den. 
 

I kombination med Master Link Gateway är BeoLink-programmet det 

perfekta valet för dig som vill ta det intelligenta hemmet till en ny nivå – 

med oöverträffad frihet i fråga om styrning och användarvänlighet. 

 

För mer information, kontakta: 

Tina Banzhaf 

Bang & Olufsen Danmark A/S 

Phone: +45 96 84 58 43 

Email: tbf@bang-olufsen.dk 

 

 

Bang & Olufsen grundades 1925 i Struer i Danmark av Peter Bang och Svend Olufsen, två 

innovativa, unga ingenjörer som var hängivna ljudåtergivning av hög kvalitet. Sedan dess har 

varumärket, genom företagets tidlösa hantverksskicklighet och starka engagemang i 

högteknologisk forskning och utveckling, blivit en symbol för framstående prestanda och 

design. 

Bang & Olufsen ligger fortfarande i framkant när det gäller hemteknik och har under de 
senaste åren utökat sin omfattande erfarenhet med integrerade video- och audiolösningar för 
hemmet och för andra områden som hotellbranschen och bilindustrin. Därför omfattar dagens 
produktutbud integrerade medieupplevelser för hemmet, bilen och resan. 
Mer information om Bang & Olufsen finns på www.bang-olufsen.com. 
 
Bilder kan hämtas kostnadsfritt från Bang & Olufsens mediacenter: 
http://mediacenter.bang-olufsen.dk. 
Om det är första gången du besöker webbplatsen, följ instruktionerna för att registrera dig 
som ny användare. 
 


