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Ano, zní neskutečně dobře.  
Ale trvalo nám více než 80 let,  
než se nám tento zvuk podařilo dostat  
do Vašeho Volva.
Již od prvního Volva vyrobeného v roce 1927 jsme naše vozy vždy navrhovali s důrazem na lidi, kteří je budou 
používat. Jde nám jednoduše o to, abychom Vám poskytli ten nejintenzivnější a nejintuitivnější jízdní zážitek, který  
je mnohem emotivnější a osobnější pokud je doprovázen hudbou. Nyní, po uplynutí osmi desetiletí od založení naší 
automobilky, s hrdostí představujeme náš první high-end audio systém značky Bowers & Wilkins, který byl vyvinut 
speciálně pro Vás a Vaše zbrusu nové Volvo XC90. 

Bowers & Wilkins je ikonická britská hi-fi značka, za níž stojí téměř 50 let zkušeností s navrhováním špičkových 
audio systémů. Těmto průkopníkům ve světě audio inovací se podařilo změnit způsob, jakým se vyrábí prémiové 
reproduktory. Reproduktory značky Bowers & Wilkins najdete v domovech těch nejnáročnějších milovníků hudby  
z celého světa. Mimo to jsou využívány také předními nahrávacími studii včetně londýnských Abbey Road Studios.

Jedná se o výrobce, který si vysloužil pověst prémiové audio značky díky svému zanícení pro co nejvěrnější 
reprodukci uměleckého výkonu a současně pro svůj až fanatický důraz na detaily, díky nimž se věrnost zvuku a 
intenzita prožitku posouvají na zcela novou úroveň. Tyto přednosti nejsou nikde jasnější, než u legendárního repro-
duktoru Bowers & Wilkins Nautilus™, který se stal novou definicí skvělého zvuku a byl navržen jako reproduktor, 
„který by se měl co nejvíce blížit dokonalosti“.

My ve společnosti Volvo Cars toto hledání dokonalosti naprosto chápeme a podporujeme. Proto byla při vytváření 
high-end audio systému pro naše nové luxusní SUV spolupráce s týmem Bowers & Wilkins naprosto přirozeným 
krokem. Po mnoha nekonečných hodinách, které jsme strávili poslechem a laděním, si můžete vychutnávat plody 
naší spolupráce ve svém zbrusu novém Volvu XC90.



„Nejlepším reproduktorem není ten, který přidává 
maximum. Je to ten, který ztrácí minimum.“

John Bowers
Zakladatel společnosti Bowers & Wilkins





NECHTE OBKLOPIT SVÉ SMYSLY LUXUSNÍM  
ZVUKEM AUDIO SYSTÉMU PREMIUM SOUND  
ZNAČKY BOWERS & WILKINS.
Náš cíl byl jasný: vytvořit ten nejlepší možný poslechový zážitek 
na čtyřech kolech. Z toho důvodu jsme integraci audio systému 
do interiéru Volva XC90 řešili již od počátečních fází navrhová-
ní. Hledali jsme například optimální polohu reproduktorů, která 
by umožnila vyniknout hlubokým i vysokým tónům. Šlo nám 
také o to, aby si celá posádka vozu mohla užívat stejně vysokou 
kvalitu zvuku bez ohledu na to, kdo kde sedí. Toho bylo možné 
dosáhnout jen díky našemu přístupu, na základě kterého jsme 
audio systém navrhovali kolem cestujících ve voze. 

Ačkoliv je výkon 1 400 W pro 19 reproduktorů velmi působivý, 
pokud jde o čistotu zvuku, jsou číselné hodnoty druhotnou 
záležitostí. To je nezpochybnitelný fakt, protože čistý zvuk 
umožňuje plně se ponořit do hloubky hudby a vnímat všechny 
její jemné nuance. Hudbu nestačí jen poslouchat, je třeba ji 
procítit. Proto bylo tím nejdůležitějším nástrojem při vývoji 
audio systému Bowers & Wilkins lidské ucho. Neustálé 
poslouchání reprodukovaného zvuku a inovativní přístup nám 
umožnily dosáhnout výsledků, kterých by pouze vysokým 
výkonem nebylo možné docílit. 

Ve vytvoření ryzí kvality zvuku pro všechny cestující hraje roli 
celá řada faktorů. V palubní desce je integrován jeden výškový 



reproduktor s umístěním tzv. „on top“ a jeden středopásmový 
reproduktor s kevlarovým kónusem. Středopásmové reproduk-
tory s kevlarovými kónusy jsou zabudovány také v předních a 
zadních dveřích, kde jsou společně s nimi také výškové a basové 
reproduktory. Cestující na zadních sedadlech mají k dispozici 
také reproduktory umístěné v zadním střešním panelu. 

Při práci na vytvoření Volva s tím vůbec nejlepším zvukem, 
se nám podařilo zajistit si také jedno celosvětové prvenství. 
Aby bylo možné dosáhnout extrémně hlubokých basů, které by 
přispěly k bohatšímu zvuku, integrovali jsme do konstrukce 
vozu subwoofer, který využívá inovativní technologii chlazení 
čerstvým vzduchem, která mu umožňuje pumpovat více vzduchu.

Výsledek je výjimečný – a užijete si ho bez ohledu na to, kde ve 
Volvu XC90 sedíte. Kvalita a řemeslně zručné zpracování audio 
systému jsou zjevné i na pohled. Většina panelů výškových a 
středopásmových reprodutorů je vyrobena z nerezové oceli a 
skrz síťovinu kevlarových reproduktorů elegantně prosvítají 
žluté kónusy připomínající jemný klenotnický dekor. 

Tento audio systém vypadá skvěle a zní naprosto úžasně 
– při hledání dokonale čistého zvuku pro Vaše cestování jsme 
nehodlali přistoupit na žádné kompromisy.

Svět dokonalého zvuku již čeká. 
Všech 19 reproduktorů elegantně  
zakomponovaných do architektury 
kabiny a designu interiéru zbrusu 
nového Volva XC90 bylo umístěno 
právě tak, aby došlo k vytvoření opti-
mální akustiky a Vy jste se mohli zcela 
ponořit do zvuku hudby.



Vysoké rozlišení zvuku díky výškovému  
reproduktoru „on top“.
Výškové reproduktory s umístěním tzv. „on top“ představují 
technologii, kterou najdete u těch nejvyspělejších hi-fi repro-
duktorů Bowers & Wilkins. Centrálně umístěný reproduktor 
minimalizuje odraz zvuku od čelního skla, výsledkem čehož je 
mimořádně prokreslený zvuk, který je věrný tomu reálnému. 
Ve zbrusu novém Volvu XC90 představila značka Bowers & 
Wilkins tuto technologii v rámci automobilového audio systému 
vůbec poprvé. 

Optimalizovaný výkon reproduktorů Kevlar®.
Součást sestavy reproduktorů zbrusu nového Volva XC90 tvoří 
100 mm středopásmové reproduktory se žlutými kevlarovými 
kónusy, které se již staly rozpoznávací známkou společnosti 
Bowers & Wilkins, a které jsou chráněny síťováním navrže-
ným pro optimální akustickou čistotu. Kevlar je extrémně silný  
a flexibilní kompozitní materiál, který pomáhá předcházet 
zkreslení zvuku ve středním pásmu a zlepšuje výkon i mimo  
osu vyzařování reproduktorů, což je pro audiosystémy v autech 
zejména důležité.

Technologie Nautilus™ snižující rezonance.
Výškové reproduktory zbrusu nového Volva XC90 využívají 
technologii převzatou z proslulých reproduktorů Bowers & 
Wilkins Nautilus™. Tyto spirálovitě se rozšiřující kanály 
zadní části reproduktorů pohlcují zkreslení zvuku, čímž jej 
snižují na minimum.

Integrovaný subwoofer.
Jedná se o subwoofer, který jsme vyvinuli pro vynikající repro-
dukci hlubokých tónů. Prostřednictvím otvoru v podběhu zadní-
ho kola dokáže 250 mm kónus z karbonového vlákna pumpovat 
mimořádně velké množství vzduchu, díky čemuž může nabíd-
nout extrémně nízké a nezkreslené basové tóny (až do 20 Hz).  
V zájmu co nejefektivnějšího využití prostoru je tento štíhlý sub-
woofer integrován do interiéru tak, aby nikterak nezasahoval do 
prostoru pro cestující nebo zavazadla.



Pozornost věnovaná detailům 
znamená velký rozdíl.
Každá jednotlivá součást audio soustavy Bowers & Wilkins je navržena speciálně 
pro zbrusu nové Volvo XC90, jehož akustice je také přizpůsobena. Tento systém 
zahrnující i v celosvětovém měřítku poprvé použitou technologii výškového repro-
duktoru umístěného „on top“ je navržen tak, aby Vám zprostředkoval každý zvukový 
detail a téměř dokonale imitoval zážitek z živého vystoupení. 

Hliníkové výškové reproduktory pro věrné zachycení 
vysokých tónů.
Ideální výškový reproduktor je co nejlehčí a nejpevnější, aby 
mohl zahrát i hudbu stoupající do těch nejsladších výšek. 
Hliníkové výškové reproduktory Bowers & Wilkins vytáhnou 
vysoké tóny až nad možnosti lidského sluchu. Tato schopnost 
jim pomáhá dosáhnout přesnějšího akustického výkonu při 
minimálním zkreslení. 



Vytvořte si svůj vlastní  
hudební zážitek.
Náš audio systém Premium Sound značky Bowers & Wilkins nejenže zní úžasně, ale díky našemu 
značnému úsilí se také snadno a intuitivně ovládá. To Vám umožní objevit jeho plný potenciál. Není nic 
snazšího, než upravit si způsob reprodukce zvuku, aby odpovídal Vašemu momentálnímu rozpoložení. 
Vyvinuli jsme unikátní technologii transformace prostoru „Room Transformation“, která nám umožňuje 
vytvořit v kabině Vašeho zbrusu nového Volva XC90 specifickou akustiku. Vybírat můžete ze tří 
akustických režimů: „Studio“, „Stage“ a „Concert“, z nichž má každý svůj nezaměnitelný charakter.

Režim Studio
V režimu Studio nabízí audio systém Bowers & Wilkins věrnou reprodukci zvuku se zaměřením na 
dokonalou a na posluchače soustředěnou akustiku, kterou byste očekávali od nahrávacího studia. 
Tento režim evokuje pocit jakoby se posluchač nacházel přímo v nahrávacím studiu po boku interpreta.

Režim Stage
Představte si, jak by na Vás působila hudba, kdybyste seděli v první řadě a Váš oblíbený interpret by 
pořádal koncert jen pro Vás – přesně tak zní hudba přehrávaná v našem režimu Stage.

Režim Concert
Automobilce Volvo se jako první podařilo vytvořit tento úžasný a unikátní akustický zážitek, který Vás 
přenese rovnou na představení Vašeho oblíbeného umělce do legendární švédské Göteborgské 
koncertní síně. Prostřednictvím nového přístupu zvaného akustická holografie shromáždili naši experti 
na zvuk více než 800 individuálních měření provedených v této koncertní síni, aby na jejich základě 
vytvořili ve Vašem zbrusu novém Volvu XC90 její akustiku.

FAKTA A TECHNICKÉ ÚDAJE
High-end audio systém Bowers & Wilkins zbrusu nového Volva XC90 zahrnuje: 
• Kombinace aktivních a pasivních prvků zvukového systémů:  

– Pasivní: Výhybky mezi výškovými/středopásmovými reproduktory situovanými ve dveřích vozu, center IP  
 a reproduktory pro vytvoření prostorového zvuku.  
– Aktivní: Každý z basových reproduktorů i subwoofer jsou řízeny prostřednictvím vyhrazených kanálů zesilovače. 

• 19 reproduktorů
• 12-kanálový zesilovač třídy D
•  Kombinovaný výkon zesilovače 1 400 W

Reproduktory:
1 × 25 mm Výškový reproduktor Nautilus s „on top“ technologií (střed palubní desky) 
1 × 100 mm Středopásmový reproduktor s kevlarovým kónusem (střed palubní desky) 
4 × 25 mm Výškové reproduktory Nautilus (přední a zadní dveře) 
2 × 100 mm Středopásmové reproduktory s kevlarovým kónusem (přední dveře) 
2 × 80 mm Středopásmové reproduktory s kevlarovým kónusem (zadní dveře) 
4 × 170 mm basové reproduktory typu „long-throw“ (přední a zadní dveře) 
2 × 25 mm Výškové reproduktory Nautilus, surround (zadní část střechy) 
2 × 80 mm Středopásmové reproduktory s kevlarovým kónusem (zadní část střechy) 
1 × 250 mm Vzduchem chlazený subwoofer s kónusem z karbonového vlákna (zavazadlový prostor)

NAUTILUS JE OBCHODNÍ ZNÁMK A SPOLEČNOSTI B&W GROUP LTD.  
KEVL AR JE REGISTROVANÁ OBCHODNÍ ZNÁMK A SPOLEČNOSTI DUPONT.





Upozornění: Z důvodu možných změn technických parametrů provedených v době tisku tohoto dokumentu nemusí některé z informací uvedených v tomto letáku odpovídat 
skutečnosti. Některé zde popsané nebo zobrazené vybavení může být dostupné pouze za příplatek. Před objednáním vozidla si prosím vyžádejte od svého dealera Volvo 
aktuální informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny v cenách, barvách, materiálech, technických údajích a modelech.

VOLVOCARS.CZ


