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NOVÉ VOLVO XC90





Áno, znie až neuveriteľne dobre.  
Trvalo nám však viac ako 80 rokov,  
než sme ho dostali do vášho Volva
Počnúc rokom 1927, keď bolo vyrobené prvé vozidlo značky Volvo, sme naše automobily vždy vyrábali s ohľadom na 
ľudí, ktorí ich používajú. Jednoducho chceme priniesť ten najintenzívnejší a najintuitívnejší zážitok z jazdy – a k tomu 
patrí aj mimoriadny hudobný zážitok. Dnes, o osemdesiat rokov neskôr, môžeme s hrdosťou predstaviť náš prvý 
luxusný audiosystém od spoločnosti Bowers & Wilkins, vytvorený výlučne pre vás a vaše úplne nové Volvo XC90.

Bowers & Wilkins je kultová britská značka hi-fi systémov s takmer 50-ročnými skúsenosťami v oblasti vynikajúcej 
kvality zvuku. Títo priekopníci vo svete zvukových inovácií doslova zmenili spôsob výroby luxusných reproduktorov. 
Reproduktory od spoločnosti Bowers & Wilkins ozvučujú domácnosti niektorých z najnáročnejších hudobných 
nadšencov na svete. Používajú sa aj v popredných nahrávacích štúdiách, ako napríklad v londýnskych Abbey Road 
Studios.

Ako značka luxusných audiosystémov sa vyprofilovali vďaka svojmu bezhraničnému odhodlaniu reprodukovať 
autentický zvuk vystúpenia konkrétneho umelca, ako aj vďaka puntičkárskej pozornosti venovanej jednotlivým 
detailom, čím posunuli hranice vernej reprodukcie zvuku a intenzity zvukového zážitku. Tento aspekt sa nikde 
neprejavuje tak výrazne ako v prípade ich kultového reproduktora Nautilus™, ktorý vznikol v snahe vytvoriť „čo 
možno najdokonalejší reproduktor“ a nanovo zadefinoval kvalitu zvuku.

V spoločnosti Volvo Cars naplno oceňujeme túto snahu o dokonalosť. A preto je úplne prirodzené, že pri tvorbe 
špičkového audiosystému pre naše nové luxusné SUV sme sa spojili práve so spoločnosťou Bowers & Wilkins. Po 
nekonečných hodinách počúvania a dolaďovania si výsledky tejto spolupráce môžete vychutnať vo svojou novom 
vozidle Volvo XC90.



„Najlepší reproduktor nie je ten, pri ktorom  
sa toho najviac pridá, ale ten, pri ktorom sa  
najmenej stratí.“

John Bowers
zakladateľ spoločnosti Bowers & Wilkins





OBKLOPTE SVOJE ZMYSLY PRVOTRIEDNYM ZVUKOM 
OD SPOLOČNOSTI BOWERS & WILKINS
Mali sme jasný cieľ: vytvoriť najlepší zvukový zážitok na štyroch 
kolesách. Začali sme tým, že sme audiosystém integrovali do 
interiéru modelu XC90 už vo fáze návrhu. Polohu jednotlivých 
reproduktorov sme optimalizovali tak, aby dokázali verne 
reprodukovať hĺbku a vrcholy hudobného predstavenia. A aby 
si každý cestujúci mohol vychutnať rovnakú kvalitu zvuku bez 
ohľadu na svoje miesto vo vozidle. Dosiahnuť sme to mohli len 
vďaka nášmu prístupu, ktorým bolo navrhnúť audiosystém s 
ohľadom na poslucháča.

Parametre sú naozaj pozoruhodné: výkon 1 400 wattov z 19 
reproduktorov. V porovnaní s čistotou hudobného zážitku sú 
však čísla len druhoradé. To je nepochybne pravda, vďaka 
ktorej sa môžete ponoriť hlboko do hudby so všetkými jej 
drobnými nuansami. Nejde tu však len o počúvanie, ale aj o 
precítenie. Najdôležitejším nástrojom počas vývoja audiosystému 
Bowers & Wilkins bolo ľudské ucho. Množstvo počúvania a 
inovačný prístup priniesli výnimočné výsledky, ktoré nie je 
možné dosiahnuť len na základe samotného výkonu.

Čistý zvukový zážitok pre každého cestujúceho závisí od 
viacerých faktorov. Do prístrojovej dosky je zabudovaný jeden 



hore umiestnený výškový reproduktor (tweeter-on-top) a jeden 
strednotónový reproduktor s kevlarovou membránou. Okrem 
toho sa v predných a zadných dverách nachádzajú strednotó-
nové reproduktory s kevlarovou membránou, ako aj výškové a 
basové reproduktory. Pre cestujúcich na zadných sedadlách sú 
určené reproduktory na stropnom paneli vzadu.

Vytvorením doposiaľ najlepšie znejúceho audiosystému vo 
vozidle Volvo sa nám podarilo dosiahnuť aj jedno svetové 
prvenstvo. V snahe reprodukovať mimoriadne nízke basové 
tóny a dosiahnuť tak bohatší zvuk sme subwoofer zakompono-
vali do konštrukcie vozidla. Využíva inovačnú technológiu 

odvetrávania, vďaka ktorej reproduktor dokáže rozkmitať 
obrovské množstvo vzduchu.

Výsledok je naozaj výnimočný, nech už sedíte kdekoľvek v 
kabíne modelu XC90. Z celého zážitku na vás dýcha kvalita a 
remeselné majstrovstvo – väčšina panelov na výškových a 
strednotónových reproduktoroch je z nehrdzavejúcej ocele. A 
žlté kevlarové membrány žiara cez mriežky reproduktorov ako 
jemné šperky. 

Skvelý vzhľad a úžasný zvuk – nepristúpili sme na žiadne 
kompromisy, aby ste vy mohli zažiť absolútnu čistotu zvuku.

Čaká na vás svet dômyselného zvuku
Každý z 19 reproduktorov, ktoré sme 
šikovne zakomponovali do architektúry 
kabíny a dizajnu interiéru nového 
modelu XC90, je umiestnený s ohľa-
dom na optimálnu akustiku a čo možno 
najintenzívnejší zvukový zážitok.



Vysoké rozlíšenie zvuku vďaka technológii hore 
umiestneného výškového reproduktora „tweeter-on-top“
Umiestnenie výškového reproduktora hore je typické pre naj-
pokročilejšie hi-fi reproduktory značky Bowers & Wilkins. 
Stredový reproduktor minimalizuje akustické odrazy od čelné-
ho skla, čoho výsledkom je mimoriadne detailný a autentický 
zvuk. V novom modeli Volvo XC90 prestavila spoločnosť 
Bowers & Wilkins túto technológiu vôbec po prvýkrát v audio-
systéme vozidla. 

Kevlar® ako záruka optimálneho výkonu
Súčasťou reproduktorov v novom modeli Volvo XC90 sú  
kevlarové strednotónové budiče charakteristickej žltej farby  
s priemerom 100 mm od spoločnosti Bowers & Wilkins, chrá-
nené mriežkou a navrhnuté pre optimálnu čistotu zvuku. 
Kevlar je mimoriadne pevný a pružný kompozitný materiál, 
ktorý zabraňuje rušeniu v pásme stredných tónov a vylepšuje 
mimoosovú odozvu, čo je v automobiloch obzvlášť dôležité.

Technológia Nautilus™ obmedzuje vznik rezonancií
Výškové reproduktory v novom modeli Volvo XC90 využívajú 
technológiu pochádzajúcu z kultových reproduktorov Nautilus™ 
od spoločnosti Bowers & Wilkins. Konkrétne ide o špirálovité 
difúzne kanály v zadnej časti reproduktorov, ktoré pohlcujú 
rušenie a znižujú ho na minimum. 

Integrovaný subwoofer
Náš reproduktor sme navrhli tak, aby pri reprodukcii basov 
naozaj exceloval. Využili sme otvor v podbehu zadného kolesa, 
vďaka čomu môže jeho 250-milimetrová membrána z uhlíko-
vých vláken rozkmitať obrovské množstvo vzduchu a vytvárať 
mimoriadne nízke a nerušené basové tóny (až po frekvenciu 
20 Hz). V záujme optimálneho využitia priestoru je subwoofer 
tenký a zakomponovaný do interiéru tak, aby neobmedzoval 
cestujúcich a nezasahoval do kabíny.



Rozhoduje zmysel  
pre detail
Jednotlivé súčasti audiosystému Bowers & Wilkins sú navrhnuté a 
akusticky optimalizované pre nový model Volvo XC90. Ako úplne prvý 
automobilový audiosystém na svete vybavený technológiou „tweeter- 
on-top“ je systém navrhnutý tak, aby reprodukoval každý detail hudob-
ného prejavu a takmer presne kopíroval živé vystúpenie.

Hliníkové výškové reproduktory prinášajú tie pravé výšky
Ideálny výškový reproduktor je ľahký a čo možno najtuhší, 
aby prinášal lahodné vysoké tóny. Hliníkové výškové repro-
duktory Bowers & Wilkins posúvajú rezonančný bod (break-
up) až za hranicu počuteľnosti ľudského ucha. To na druhej 
strane prispieva k vernejšiemu zvukovému prejavu s nižšou 
mierou rušenia. 



Vytvorte si svoj vlastný  
zvukový zážitok
Audiosystém Premium Sound od spoločnosti Bowers & Wilkins nielen úžasne znie, ale vynaložili sme aj 
mnoho úsilia na to, aby sa dal jednoducho a intuitívne obsluhovať. Vďaka tomu môžete najlepšie využiť 
celý jeho potenciál. Svoj audiosystém môžete jednoducho prispôsobiť a vytvoriť si vlastný zvukový 
zážitok podľa aktuálnej nálady. Vyvinuli sme jedinečnú technológiu transformácie, ktorá dokáže vytvoriť 
akustické danosti konkrétnej miestnosti vo vnútri vášho nového vozidla Volvo XC90. Môžete si vybrať 
jeden z troch režimov: „Studio“, „Stage“ a „Concert“ – každý s jedinečným charakterom.

Štúdiový režim (Studio)
V režime Studio systém Bowers & Wilkins verne reprodukuje intímny, koncentrovaný akustický zážitok, 
typický pre nahrávacie štúdio. Vyvoláva dojem, akoby ste boli v jednej miestnosti s interpretom, ktorý 
práve nahráva svoju hudbu.

Pódiový režim (Stage)
Predstavte si, že sedíte v prvom rade a interpret venuje svoje vystúpenie len vám – taký je náš režim 
Stage.

Koncertný režim (Concert)
Tento veľkolepý režim, ktorý je svetovou novinkou vo vozidle Volvo, prináša jedinečný zvukový zážitok, 
akoby ste svojho obľúbeného interpreta počúvali v legendárnej koncertnej sieni vo švédskom Göteborgu. 
Využitím radikálne nového prístupu nazývaného akustická holografia sa našim zvukovým inžinierom 
podarilo zhromaždiť viac ako 800 samostatných meraní z koncertnej siene, aby dokázali nanovo 
vytvoriť jej akustiku vo vnútri nového modelu Volvo XC90.

ÚDAJE A PARAMETRE
Luxusný audiosystém Bowers & Wilkins v novom modeli Volvo XC90 ponúka:
• kombináciu aktívneho a pasívneho zvukového systému: 

- pasívny: výhybka medzi strednotónovými a výškovými reproduktormi vo dverách, stredovým reproduktorom a 
priestorovými reproduktormi, 
- aktívny: všetky basové reproduktory vo dverách a subwoofer sú budené špeciálnym kanálom zosilňovača,

• 19 reproduktorov,
• 12-kanálový zosilňovač triedy D,
• kombinovaný výkon zosilňovača 1 400 wattov.

Reproduktory:
1 × 25 mm výškový reproduktor Nautilus s technológiou Tweeter-On-Top (stred palubnej dosky) 
1 × 100 mm strednotónový reproduktor s kevlarovou membránou (stred palubnej dosky) 
4 × 25 mm výškové reproduktory Nautilus (predné a zadné dvere) 
2 × 100 mm strednotónové reproduktory s kevlarovou membránou (predné dvere) 
2 × 80 mm strednotónové reproduktory s kevlarovou membránou (zadné dvere) 
4 × 170 mm basové reproduktory s rozšíreným dosahom (predné a zadné dvere) 
2 × 25 mm výškové reproduktory Nautilus, priestorové (strop vzadu) 
2 × 80 mm kevlarové strednotónové reproduktory (strop vzadu) 
1 × 250 mm odvetrávaný subwoofer s membránou z uhlíkových vláken (batožinový priestor)

NAUTILUS JE OCHR ANNÁ ZNÁMK A SPOLOČNOSTI B&W GROUP LTD.  
KEVL AR JE REGISTROVANÁ OCHR ANNÁ ZNÁMK A SPOLOČNOSTI DUPONT.





Upozornenie: Niektoré uvedené informácie môžu byť nesprávne v dôsledku zmeny špecifikácie produktu, ku ktorej mohlo dôjsť po vytlačení tejto brožúry. Niektoré opísané 
alebo zobrazené prvky môžu byť dostupné len za príplatok. Ešte pred objednaním si vyžiadajte najnovšie informácie od predajcu vozidiel Volvo. Výrobca si vyhradzuje právo 
kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny, farby, materiály, špecifikácie a modely. 

VOLVOCARS.SK


