
Panasonic’s mikrosystemer åbner op for trådløs lyd
Markedet er oversvømmet med avancerede smartphones og tablets, som hele tiden kan levere deres musik trådløst.
Panasonic fører an med årets audioprodukter og introducerer tre nye højttalersystemer, som streamer trådløst via AirPlay eller
Bluetooth, sammen med 4 mikrosystemer, der er klar til de seneste iProdukter.

Med dette års nye mikrosystemer hæver Panasonic streaming-teknologien til det næste niveau. For det første er den populære HC-serie
blevet opgraderet med bl.a. dock til iPhone 5, og desuden lancerer man nu en ny serie af elegante, kraftfulde højttalersystemer, som helt er
opbygget omkring trådløs teknologi. Den har fået navnet NE-serien, hvor NE står for "Network Era", og udfordringen bestod i at matche en høj
lydkvalitet med en lige så høj fleksibilitet.

Sjældent har vellyd været præsenteret i et så diskret format som med NE-modellerne. Men går man videre og lytter til lyden, forstår man, at
produkterne er konstrueret fra grunden til at give en så god lydkvalitet som muligt. Detaljerne i f.eks. de buede basrefleksporte eller
højttalermembranerne af avanceret bambus-komposit afslører, at det ikke handler om almindelige audiogadgets.

Både NE5, NE3 og NE1 er udstyret med 2-vejs højttalere, effektiv Pure Direct Sound og Direct Vocal teknologi, som sikrer en kraftfuld, klar og
tydelig lydgengivelse med fin balance. 3” basenheden med stor slaglængde betyder, at systemerne leverer en fantastisk bas i forhold til deres
størrelse. SC-NE5 er den mest avancerede model i serien og udstyret med bl.a. en smart og handy CD/iPhone/FM-radioenhed, som nemt kan
placeres hvor som helst og derefter trådløst sende musik over til højttalersystemet.

Både NE5 og NE3 har indbygget Wi-Fi og kan synkronisere via DLNA, AirPlay og Bluetooth med forskellige Apple eller Android-enheder.
AirPlay er naturligvis den mest praktiske løsning, når man streamer fra iPad, iPhone, iPod eller fra en Mac eller PC. NE1 har de samme
audiospecifikationer som NE5 og NE3, men streamer kun via Bluetooth.

HC-serien har længe været populær, og med de aktuelle opdateringer har man nu tre nye modeller, som ikke alene lyder fantastisk godt – de
kan også spille musik fra enhver tænkelig kilde. Topmodellen SC-HC58 streamer via AirPlay eller Bluetooth og er udstyret med
højtalermembraner af superstift bambus-komposit plus to slavebasenheder, så bassen får en imponerende tyngde i forhold til størrelsen.
Direct Vocal teknologien bidrager til den klare og tydelige gengivelse af stemmer.

Det nye HC38-system streamer musik via Bluetooth og har også en ReMaster-funktion netop til Bluetooth-transmission for at sikre den bedste
lyd. Modellen kan ligesom HC58 monteres på væggen. Begge modeller kan fås i en helt hvid eller sort version, mens HC38 også kan fås i
farverne titanium og violet. På grund af den stærkt stigende interesse for digital radio lanceres også en DAB+ version af HC38.

Økonomimodellerne SC-HC28 og HC18 tilbyder det samme lækre design, men i et mere kompakt format. Ud over USB-tilslutning har HC28 en
integreret dock til den nye iPhone 5 og andre iProdukter med Lightning-kontakt. HC18 kommer desuden i en DAB+ version til dem, som har
behov for digital radio.

Samtlige modeller – undtagen de to enkleste HC-systemer – er kompatible med den bekvemme og praktiske app Panasonic Music Streaming,
som gør det supernemt at streame musik fra en smartphone eller tablet med blot et enkelt tryk på skærmen. App’en kan downloades fra Apple
Store eller Google Play og har bl.a. mulighed for at liste alle de enheder, som er tilsluttet netværket, og starte gengivelse fra enhver af dem.
Fungerer via DLNA, Bluetooth og AirPlay.

De nye mikrosystemer lanceres i løbet af foråret 2013.
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Om Panasonic

Panasonic Corporation er verdensledende inden for udvikling og fremstilling af elektroniske produkter til forbruger- og erhvervsmarkedet samt industri.
Selskabet, som har hovedkvarter i Osaka, Japan, rapporterede en total nettoomsætning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder euro) for regnskabsåret, der
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Panasonic Nordic har aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark og Finland, en omsætning på over 2 mia. kr. om året og omkring 100 medarbejdere. I Norden
markedsføres fortrinsvis produktkategorierne Audio/Video, HiFi, kontorprodukter, telekommunikation, varmepumper, husholdningsapparater, batterier,
professionelt broadcast-udstyr og elektroniske komponenter. For mere information om virksomheden og varemærket Panasonic, besøg vores hjemmeside
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