Beo4
Explicação dos botões adicionais



NOTA! Os “botões” marcados com um *
aplicam-se apenas às versões anteriores do
comando à distância Beo4.
A
A.AUX (fonte de som auxiliar) Para ligar um
equipamento suplementar ligado ao sistema de
áudio Bang & Olufsen.
ADD? Aparece como uma opção no modo de
configuração do Beo4. Permite-lhe acrescentar
“botões” adicionais ao visor do Beo4. Aceda ao
modo de configuração do Beo4 e aceda a
ADD?, prima GO e percorra os “botões” que
pode adicionar – prima GO para adicionar o
“botão” apresentado como sendo o primeiro
“botão” adicional quando premir LIST – ou, por
exemplo, prima 3 para o colocar na terceira
posição da lista de todos os “botões” adicionais.
A-DVD2 (A-V.TP2*) (videogravador AV 2)
Para seleccionar AV e depois DVD2 (V.TAPE2*).
A.MEM (A.TAPE*) (leitor de cassetes áudio)
Aparece no visor quando prime o botão A MEM
(A TAPE*) no Beo4. Qualquer operação efectuada
no Beo4 será dirigida para o seu leitor de cassetes
áudio Bang & Olufsen.
A.MEM2 (A.TAPE2*) (leitor de cassetes áudio 2)
Para activar um segundo leitor de cassetes áudio
ligado ao seu sistema áudio Bang & Olufsen.
A-N.MUS (música AV Net) Para seleccionar AV e,
em seguida, N.MUSIC.
A.OPT (opção de áudio) Para programar a
configuração dos sistemas de áudio. Consulte
OPTION? para obter mais informações.
A.SETUP (configuração áudio) Permite o acesso
a uma lista de “botões” adicionais necessários
ao ajuste do som de determinados sistemas de
áudio Bang & Olufsen. Terá de adicionar A.SETUP
para visualizar os seguintes “botões” de ajuste
de som:
BASS – permite ajustar os níveis de graves de
um sistema de áudio.
TREBLE – permite ajustar os níveis de agudos
de um sistema de áudio.
LOUDNSS (intensidade do som) – permite
aceder à definição On ou Off da intensidade
de som. Consulte LOUDNSS para obter mais
informações.
S.STORE (memorização do som) – permite
aceder à memorização dos ajustes de som.
Consulte S.STORE para obter mais informações.
A.TAPE* (leitor de cassetes) Aparece no visor
quando prime o botão A TAPE* do Beo4.
Qualquer operação efectuada no Beo4
afectará o leitor de cassetes Bang & Olufsen.
A.TAPE2* (leitor de cassetes 2) Para activar um
segundo leitor de cassetes ligado ao seu sistema
de áudio Bang & Olufsen.

AUDIO? Para seleccionar a configuração de um
produto Áudio para o Beo4. Estão disponíveis as
configurações de produtos AUDIO1 e AUDIO2.
AUDIO1 Para seleccionar a configuração de um
produto Áudio para o Beo4. AUDIO1 suporta
todos os sistemas áudio da Bang & Olufsen que
não o BeoSound 9000.
AUDIO2 Para seleccionar a configuração de um
produto Áudio para o Beo4. AUDIO2 suporta
o BeoSound 9000.
AV Indica que a função de áudio/vídeo está activa,
transferindo, por exemplo, o som do televisor
para as colunas ligadas a um sistema de áudio e
vice-versa. Isto só se aplica se existir um sistema
de Vídeo e Áudio interligado.
AVANT Indica a configuração de produto Vídeo
do Beo4 dedicada ao BeoVision Avant.
AVANTUS Indica a configuração de produto Vídeo
do Beo4 dedicada à versão do BeoVision Avant
para os E.U.A.
A-V.AUX (AV V.AUX) Para seleccionar AV e em
seguida V.AUX.
AV-N.RA (rádio AV Net) Para seleccionar AV e
depois N.RADIO.
AV-PC (AV PC) Para seleccionar AV e depois PC.
A-V.TP2* (videogravador AV 2) Para seleccionar
AV e em seguida V.TAPE2*.
AV5 Indica a configuração do produto Vídeo do
Beo4 dedicada ao BeoCenter AV 5.
AV9000 Indica a configuração de produto Vídeo
do Beo4 dedicada ao BeoSystem AV 9000.
B
BASIC Indica a configuração de produto Áudio
do Beo4 para todos os sistemas de áudio
Bang & Olufsen para além do BeoSound 9000.
BASS Para ajuste dos graves em determinados
sistemas Bang & Olufsen. Para aceder a BASS,
tem de adicionar A.SETUP ou V.SETUP conforme
for necessário. Se pretender memorizar os ajustes
de som, consulte S.STORE (memorização de
som) para obter mais informações.
BATTERY Indica que é necessário substituir as
pilhas do comando à distância Beo4.
BC1 Indica a configuração de produto Vídeo do
Beo4 dedicada ao BeoCenter 1.
BS9000 Indica a configuração de produto Áudio
do Beo4 dedicada ao BeoSound 9000.
BV1 Indica a configuração de produto Vídeo do
Beo4 dedicada ao BeoVision 1.
C
CAMERA (CAMCORD*) (câmara de vídeo)
Para selecção da entrada de câmara de vídeo
nos sistemas de vídeo Bang & Olufsen.

CD (leitor de CD) Aparece no visor quando
prime o botão CD do Beo4. Qualquer operação
efectuada no Beo4 afectará o leitor de CD
Bang & Olufsen.
CD2* (leitor de CD 2) Para ligar um segundo
leitor de CD em determinados sistemas de
áudio Bang & Olufsen.
CDV (leitor de discos compactos de vídeo)
Para ligar a um leitor de discos compactos
de vídeo ligado ao seu sistema de vídeo
Bang & Olufsen.
CLEAR Para apagar números de programas
nos mais recentes televisores Bang & Olufsen.
Para aceder a CLEAR, tem de adicionar primeiro
V.SETUP.
CLOCK Mostra as horas em determinados
produtos Bang & Olufsen. Consulte o Manual
do utilizador do produto em questão para obter
mais informações.
CONFIG? Permite-lhe programar uma
configuração de produto dedicada para o Beo4.
Pode seleccionar configurações de produto para
produtos vídeo e áudio.
COUNTER (posição do contador) Permite-lhe
localizar uma posição específica do contador
numa cassete de vídeo. Prima LIST várias vezes
para visualizar COUNTER e, em seguida,
introduza a posição de contador pretendida
utilizando as teclas numéricas.
D
DOORCAM* (câmara de porta) Para aplicações
especiais Bang & Olufsen.
DTV (SAT*) (TV Digital) Aparece no visor quando
prime o botão DTV (SAT*) no Beo4. Qualquer
operação executada no Beo4 activará a fonte
de TV digital Bang & Olufsen.
DVD (disco digital versátil) Aparece no visor
quando prime o botão DVD do Beo4. Qualquer
operação efectuada no Beo4 afectará o leitor
de DVD.
DVD2 (V.TAPE2*) (um segundo leitor de DVD
ou videogravador) Para activar um segundo
videogravador ligado ao seu sistema de video
Bang & Olufsen. Para tal, prima GO.
E
EDIT Utilizado na reprodução de uma
sequência pré-programada de faixas
de CD no BeoSound 9000.
F
FORMAT (formato da imagem) Para optimização
do formato de imagem num sistema de vídeo de
ecrã panorâmico Bang & Olufsen. Consulte o
Manual do utilizador do produto em questão
para obter mais informações.



I
INDEX (página de índice do Teletexto) Acede
à página de índice do Teletexto (página 100).
Adicione INDEX à lista de funções do Beo4.
Para aceder ao Teletexto, prima TEXT e, em
seguida, prima LIST várias vezes para visualizar
INDEX. Prima GO para aceder à página.
L
LAMP (controlo das luzes) Para ligar uma lâmpada
específica da sua instalação de iluminação – requer
a instalação de uma unidade de controlo de
luzes Bang & Olufsen. Prima LIST para visualizar
LAMP, adicione o “botão” se este ainda não
estiver disponível e, em seguida, introduza o
número correspondente à lâmpada (de 1 a 9).
LARGE (Teletexto: Ampliar) Utilizado em
determinados televisores Bang & Olufsen para
ampliar a página de Teletexto pretendida. Aceda
ao Teletexto, prima LIST várias vezes para visualizar
LARGE e prima GO para ampliar uma parte da
página. Prima GO para ampliar a segunda metade
da página e prima GO para que a página de
Teletexto volte ao tamanho normal.
L-DVD2 (liga a segundo leitor de DVD ou
videogravador) Para seleccionar LINK e a
seguir DVD2.
LIGHT (controlo das luzes) Aparece no visor
quando prime o Botão LIGHT do Beo4. Qualquer
operação efectuada no Beo4 afectará o(s)
controlo(s) de luzes Bang & Olufsen.
LINK Deve ser utilizado em situações em que,
normalmente, é especificada a utilização do botão
LINK. Tem de adicionar LINK ao Beo4 para:
1. Aceder a um descodificador instalado na divisão
principal a partir de uma divisão de vídeo. Por
exemplo, visualize LINK no visor do Beo4 e, em
seguida, prima TV.
2. Se o mesmo equipamento estiver disponível
na divisão de ligação e na divisão principal, por
exemplo, se pretender aceder a partir da divisão
de ligação a um videogravador existente na divisão
principal em vez de aceder ao videogravador da
divisão de ligação, visualize LINK no visor do
Beo4 e, em seguida, prima V MEM (V TAPE*).
3. Se existir um produto da divisão de ligação,
por exemplo, um BeoLab 3500, na mesma divisão
como sendo um produto da divisão principal,
por exemplo Avant e Ouverture (Opção 4).

4. Para garantir a compatibilidade entre
configurações em situações em que, por exemplo,
um kit de colunas X-tra é instalado numa divisão
de ligação juntamente com um televisor ou em
situações em que, por exemplo, um kit de televisor
X-tra é instalado numa divisão de ligação
juntamente com um televisor antigo da Bang &
Olufsen (por exemplo, um LX 2802). Para activar
as configurações de ligação, visualize LINK no
Beo4 e, em seguida, prima o botão de selecção
de equipamento adequado – TV, RADIO, CD,
A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).
LINK-AV (ligação de áudio/vídeo) Utilizado na
obtenção de som estéreo a partir do seu sistema
de vídeo Bang & Olufsen principal numa divisão de
ligação com um equipamento de vídeo secundário
(normalmente, o televisor). A função é bastante
útil quando existe um descodificador de televisão
ligado ao sistema de vídeo principal. Adicione-a
à lista de funções do Beo4, prima LIST para
visualizar LINK-AV e, em seguida, prima TV.
L-N.MUS Para seleccionar N.MUSIC numa divisão
de ligação
L-N.RA Para seleccionar N.RADIO numa divisão
de ligação
L.OPT (opção de ligação) Para programar uma
configuração de sistema para os produtos da
divisão de ligação. Utilize a função L.OPT para
programar uma opção de ligação. Consulte
OPTION? para obter mais informações.
LOUDNSS (intensidade do som) Para ligar/desligar
a função de intensidade do som de determinados
sistemas Bang & Olufsen. LOUDNSS só fica
disponível se A.SETUP ou V.SETUP tiverem sido
adicionadas. A função de intensidade do som
compensa a baixa sensibilidade do ouvido humano
aos níveis baixos e altos de graves e de agudos
quando o volume de som for reduzido. Prima
LIST para visualizar LOUDNSS e, em seguida,
prima GO várias vezes para activar ou desactivar
a função de intensidade do som. Se pretende
memorizar o ajuste, consulte S.STORE
(memorização do som) para obter mais
informações.
L-PC (ligação PC) Para seleccionar LINK e, em
seguida, PC.
L-PHONO* (ligação PHONO) Para seleccionar
LINK e, em seguida, PHONO.
L-V.AUX (LINK V.AUX) Utilizado em determinadas
situações para distribuir o sinal do controlador
de descodificadores à divisão de ligação.
L-V.TP2* (ligação ao videogravador 2)
Para seleccionar LINK e, em seguida, V.TAPE2*.

M
MIX (Teletexto: Misto) Utilizado em certos
televisores Bang & Olufsen para sobrepor a página
do Teletexto à imagem de televisão. Aceda ao
Teletexto, prima LIST várias vezes para visualizar
MIX e, em seguida, prima GO.
MOVE? Aparece como uma opção do modo de
configuração do Beo4 e permite-lhe reordenar
as posições de visualização dos “botões” adicionais
no visor do Beo4. Aceda ao modo de configuração
do Beo4 e chame MOVE?, prima GO e visualize
os “botões” que pode mover – prima GO para
mover o “botão” apresentado para a primeira
posição quando premir LIST – ou, por exemplo,
prima 3 para o colocar na 3.ª posição da lista
dos “botões” adicionais.
MX Indica a configuração de produto Vídeo do
Beo4 dedicado ao BeoVision MX. A configuração
do produto MX também deve ser utilizada para
versões antigas dos televisores BeoVision MX e
para outros sistemas de vídeo da Bang & Olufsen.
Para poder sintonizar e programar estes sistemas,
tem de adicionar V.SETUP.
N
NONE Indica a configuração de produto Vídeo
do Beo 4 em estado NONE. É utilizado quando
pretende programar um Beo4 apenas com uma
configuração de produto Áudio – sem incluir as
funções de listagem dos produtos de vídeo.
N.MUSIC (música da Net) Para reproduzir faixas
de música em formato mp3 e wma guardadas
num PC ligado. Para tal, prima GO. Enquanto
N.MUSIC está apresentado e a faixa está a tocar,
pode premir ou para percorrer as faixas,
ou para mudar para outra lista de músicas e
STOP e GO para colocar em pausa e para
retomar a reprodução.
N.RADIO (rádio net) Para aceder a rádio de Internet
através de um PC ligado. Para tal, prima GO.
Enquanto N.RADIO está apresentado e a faixa
está a tocar, pode premir ou para percorrer
as faixas, ou para mudar para outra lista de
músicas e STOP e GO para colocar em pausa e
para retomar a reprodução.



O
OPTION? (programação de opções) Aparece
quando acede ao modo de configuração do
Beo4. (Prima Standby e LIST e, em seguida, prima
LIST várias vezes). Permite-lhe pré-programar
a configuração de um sistema Bang & Olufsen.
Prima GO e, em seguida, prima LIST para
visualizar o tipo de opção de pré-programação
que pretende efectuar:
V.OPT (opção de vídeo)
A.OPT (opção de áudio)
L.OPT (opção de ligação)
Quando aparecer a opção pretendida, introduza
o número correspondente à opção
P
PAGE (selecção da página de Teletexto)
Para seleccionar as páginas de Teletexto em
determinados televisores Bang & Olufsen (onde
normalmente é necessário premir GO TO para
obter acesso). Introduza o número da página
pretendida ou prima ou .
PC Seleccione PC para utilizar o Beo4 no ajuste de
som a partir de um computador pessoal ligado
ao seu sistema BeoLink da Bang & Olufsen.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (picture-and-picture
(imagem+imagem no videogravador 2) Para
mostrar DVD2 (V.TAPE2*) na imagem do lado direito.
PHONO* (gira-discos) Para ligar um gira-discos
Bang & Olufsen. Para tal, prima GO. Com a função
PHONO apresentada e o disco em reprodução,
pode premir ou para avançar na faixa; e
pode premir STOP e GO para efectuar uma pausa
e retomar a reprodução.
PICTURE Para controlar as várias funções
relacionadas com o botão PICTURE existente em
comandos Bang & Olufsen recentes. Em sistemas
de vídeo antigos, pode afectar funções como o
suporte motorizado, a opção picture-and-picture
(imagem + imagem) e o ajuste da imagem.
V.SETUP tem de ser adicionado para se poder
aceder a PICTURE.
P-AND-P (picture-and-picture) Para controlar a
função picture-and-picture (imagem + imagem)
em determinados televisores Bang & Olufsen.
Prima, por exemplo, o botão TV para chamar o
televisor de origem no espaço de imagem do
lado direito.
P. MUTE PC com P-AND-P (picture-and-picture
(imagem + imagem) Liga ou desliga a imagem.
Premir LIST repetidamente para seleccionar
P.MUTE e premir GO para alterar a regulação.
Não disponível em alguns televisores.
P-PC (picture-in-picture PC) Para mostrar PC na
imagem do lado direito.
P-V.AUX (V.AUX com picture-and-picture
(imagem+imagem) Para mostrar a fonte ligada
ao terminal V.AUX na imagem do lado direito.

P-V.AU2 (V.AUX 2 com picture and picture
(imagem + imagem) Para mostrar a fonte
registada como V.AUX2 na imagem do lado direito.
P-V.TP2* (videogravador 2 picture-and-picture
(imagem + imagem) Para mostrar V.TAPE2*
na imagem do lado direito.
R
RADIO Aparece no visor quando prime o botão
RADIO do Beo4. Qualquer operação que efectuar
no Beo4 afectará o seu rádio Bang & Olufsen.
RANDOM (reprodução aleatória) Para activar a
função de reprodução aleatória dos leitores de CD
Bang & Olufsen recentes. Para tal, com RANDOM
apresentado, prima GO.
RECLOCK (bloqueio de gravação) Para futura
utilização.
RECORD2 (gravar A.MEM2/A.TAPE2* ou
DVD2/V.TAPE2*) Deve ser adicionada quando liga
um segundo videogravador ao sistema de vídeo.
Inicia uma gravação num segundo videogravador
ou leitor de cassetes Bang & Olufsen. Prima GO
duas vezes para iniciar a gravação.
REMOVE? Aparece quando acede ao modo de
configuração do Beo4. Permite-lhe remover
“botões” adicionais do visor do Beo4. Aceda
ao modo de configuração do Beo4 e chame
REMOVE?, prima GO e visualize os “botões”.
Prima GO para remover o “botão” apresentado.
REPEAT (reprodução repetitiva) Para activar a
função de reprodução repetitiva em leitores de CD
Bang & Olufsen recentes. Para tal, com REPEAT
apresentado, prima GO.
RESET Para repor os ajustes de imagem ou som para
os seus valores predefinidos. Para tal, prima GO.
RETURN (regresso ao ponto de início da
gravação) Para controlar a função de regresso
ao ponto de início da gravação de determinados
leitores de cassetes Bang & Olufsen. Para voltar
ao ponto de início da gravação, prima GO.
REVEAL (revelar Teletexto) Para revelar
informações de Teletexto ocultas nos televisores
Bang & Olufsen. Para tal, prima GO.
S
SAT* (Satélite) Aparece no visor quando prime
o botão SAT* do Beo4. Qualquer operação
efectuada no Beo4 afectará os números de
programa de satélite Bang & Olufsen.
SELECT É utilizado na programação de uma
sequência de discos compactos para reprodução
no BeoSound 9000.
SETUP Para configuração do controlo de luz LC 2.
SHIFT Para controlo de determinadas funções de
utilização do codificador/descodificador numa
divisão de ligação. Outras funções podem
necessitar que SHIFT seja apresentado em
primeiro lugar.

SP.DEMO (demo das colunas) Para efectuar uma
demonstração das colunas no sistema em questão.
Para tal, prima GO.
SOUND (som/língua mono/estéreo) Para comutar
entre os tipos de som (mono/estéreo/língua)
actualmente disponíveis num rádio, televisor ou
programa de satélite ou para comutar entre as
faixas de som de uma cassete de vídeo. Prima
GO várias vezes.
SPEAKER (colunas) Para seleccionar o número de
colunas pretendidas – numa configuração de som
ambiente Bang & Olufsen. Para tal, prima 1 – 5.
Com SPEAKER apresentado, prima , , ou
para ajustar o balanço das colunas.
SRC.OPT (opção de fonte) Para futura utilização.
S.STORE (memorização de som) Para memorizar
definições de ajuste de som. S.STORE só fica
disponível se V.SETUP ou A.SETUP tiverem
sido adicionadas.
STAND Para rodar determinados sistemas de vídeo
Bang & Olufsen nos seus suportes motorizados.
Para tal, prima ou ; ou introduza uma posição
de suporte pré-definida.
STORE Para memorizar definições de ajuste de
programas/imagens de televisão (consulte
V.SETUP) e as suas páginas favoritas de Teletexto
(páginas memorizadas). Para memorizar as
configurações de luz Bang & Olufsen (consulte
LIGHT). Para tal, prima GO, introduza o número
apropriado e, em seguida, prima GO de novo.
SUBCODE (subcódigo de Teletexto) Para
controlar a função de subpágina de Teletexto
em determinados televisores Bang & Olufsen.
T
TEXT (Teletexto) Aparece no visor quando
prime o botão TEXT do Beo4. Qualquer operação
efectuada no Beo4 activará a função de Teletexto
(se esta estiver disponível) no programa de
televisão que está a ver.
TRACK Para seleccionar faixas de CD individuais
no BeoSound 9000.
TRACKNG (tracking) Para ajuste instantâneo de
localização da cassete de vídeo que está a ver.
TREBLE Para o ajuste do tom de agudos em
determinados sistemas Bang & Olufsen.
TREBLE só fica disponível se A.SETUP ou
V.SETUP tiver sido adicionada. Prima ou
para efectuar o ajuste pretendido. Consulte
S.STORE (memorização do som) se pretender
memorizar o ajuste.
TUNE (sintonizar uma estação) Para sintonizar
estações em determinados televisores Bang &
Olufsen. TUNE só fica disponível se V.SETUP
tiver sido adicionada.



TURN Para reproduzir o outro lado da cassete em
determinados leitores de cassetes Bang & Olufsen.
Em determinados videogravadores Bang & Olufsen,
TURN é também utilizado na selecção de entrada
da câmara de vídeo no modo de pausa de
gravação. Para tal, prima GO.
TV Aparece no visor quando prime o botão TV do
Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4
afectará o seu televisor Bang & Olufsen.
U
UPDATE (actualização de teletexto)
Para controlar a função de actualização
do teletexto nos televisores Bang & Olufsen.
Para tal, prima GO. Repita a operação para
ver a página após a actualização.
V
V.AUX (equipamento de vídeo auxiliar)
Para estabelecer ligação a um equipamento
de vídeo suplementar ligado ao seu sistema
de vídeo Bang & Olufsen. Para tal, prima GO.
V.AUX2 (segunda fonte de vídeo auxiliar)
Para activar equipamento de vídeo suplementar
ligado ao seu sistema de vídeo Bang & Olufsen
e registado como V.AUX2.
VIDEO? Para seleccionar uma configuração de
um produto Vídeo dedicado para o Beo4.
Estão disponíveis as configurações de produtos
VIDEO1, VIDEO2 e VIDEO3.
VIDEO1 Para seleccionar uma configuração de um
produto Vídeo dedicado para o Beo4. VIDEO1
suporta o BeoVision Avant, o BeoVision 5, o
BeoVision 3 – ecrã de 32 pol., o BeoCenter AV 5,
o BeoCenter AV 9000 e os modelos mais antigos
do BeoVision MX.
VIDEO2 Para seleccionar uma configuração de um
produto Vídeo dedicado para o Beo4. VIDEO2
suporta o BeoVision 1, o BeoVision MX 8000, o
BeoVision 1 Link e o BeoCenter 1.
VIDEO3 Para seleccionar uma configuração de um
produto Vídeo dedicado para o Beo4. VIDEO3
suporta, por exemplo, produtos de vídeo para
os mercados americano e taiwanês.
V.MEM (V.TAPE*) (videogravador) Aparece no
visor quando prime o botão V MEM (V TAPE*) no
Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 será
dirigida para o seu videogravador Bang & Olufsen.
V.OPT (opção de vídeo) Para programação da
configuração dos sistemas de vídeo. Consulte
OPTION? para obter mais informações.

V.SETUP (configuração de vídeo) Permite o acesso
a uma lista de “botões” adicionais necessários à
configuração de determinados produtos de vídeo
Bang & Olufsen:
TUNE Para sintonizar estações, consulte TUNE
para obter mais informações.
PICTURE Para ajustar a imagem, consulte
PICTURE para obter mais informações.
STORE Para memorizar um ajuste ou um valor
pré-definido, consulte STORE para obter mais
informações.
CLEAR (limpar os números de programas) Para
limpar os números de programas, consulte CLEAR
para obter mais informações.
BASS Para ajustar os tons graves, consulte BASS
para obter mais informações.
TREBLE Para ajustar os tons agudos, consulte
TREBLE para obter mais informações.
LOUDNSS (intensidade do som) Para ajustar
o som (activar ou desactivar a função de
intensidade do som), consulte LOUDNSS
para obter mais informações.
S.STORE (memorização de som) Para memorizar
os ajustes de som, consulte S.STORE para obter
mais informações.
V.TAPE2* (videogravador 2) Para accionar um
segundo videogravador ligado ao seu sistema
de vídeo Bang & Olufsen. Para tal, prima GO.

As especificações técnicas, as funcionalidades e
a respectiva utilização estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.
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