
 

50 000 har testat sin stereo – är du redo för lossless?  

”Dyra anläggningar eller headset är bortkastat om du använder en dålig ljudkälla” 

På webbplatsen hifi-kollen.se kan besökaren testa om de får ut det maximala av sina 
ljudsystem när de streamar musik. Intresset för bra ljudutrustning växer både i 
Sverige og globalt, samtidig som många använder streamingtjänster som 
komprimerar ljudet och därmed begränsar musikupplevelsen. Risken är alltså stor att 
investeringen i bra ljudanläggning har varit förgäves. Redan har över 50 000 gjort 
testet och försäkrat sig om att musiken de streamar matchar ljudutrustningen. 

– De allra flesta svenskar har bytt från att lyssna på musik i fysiskt format till streaming och 
många har efterfrågat den högre ljudkvalitet WiMP nu erbjuder. För alla de hundratusentals 
som har investerat i bra headset eller en dyr musikanläggning är det viktigt att ljudkällan är 
bra så att man får maximalt värde av sin utrustning. Vi är glada att kunna erbjuda en äkta 
HiFi-upplevelse med ren CD-kvalitet, säger Andy Chen, vd för WiMP - den enda 
streamingtjänst i Sverige som levererar okomprimerad musik.  
 
WiMP står bakom webbsidan hifi-kollen.se - ett blindtest där besökarna kan testa sin 
ljudanläggning och dess förmåga att skilja mellan komprimerad och okomprimerad musik. 
Uppgiften är att lyssna på fem låtar och urskilja vad som är komprimerad och vad som spelas 
i HiFi-kvalitet. De komprimerade låtarna spelas i AAC 320 kbps, vilket är den högsta 
kvaliteten i WiMP Premium och motsvarar det konkurrenterna erbjuder. Detta jämförs med 
förlustfri ljud motsvarande WiMP HiFi, som har samma kvalitet som cd-skivor och spelas i 
FLAC-format.  
 
Hifi-kollen finns i Sverige, Norge, Danmark och lanseras nu även i Polen och Tyskland.  
 
I slutet av förra året ersatte WiMP hela sin musikkatalog på 25 miljoner låtar med nya 
okomprimerade filer. WiMP HiFi blev då, och är fortfarande, Skandinaviens enda 
streamingtjänst som erbjuder ljud i CD-kvalitet. 
 
Hifi-kollen finns på hifi-kollen.se, och fungerar på både mobil och PC / Mac.  
 
För mer information kontakta: Kristin Eldnes, PR- och kommunikationschef, kristin.eldnes@wimpmusic.com, 

+47 908 07 389. 

Om WiMP 
WiMP är en musiktjänst med HiFi-ljudkvalitet och den första och enda multimedietjänsten med integrerat 
redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Genom lokala redaktionella team i varje land ger WiMP dig 
dagliga rekommendationer, tips och spellistor för alla lägen. Tjänsten finns tillgänglig på mobil, läsplatta, 
nätverksspelare och dator. Läs mer på www.wimpmusic.se eller www.wimpmusic.com  
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