
Nye soundbars gør lige så meget for øjet som for øret
Panasonic’s nye soundbars er en udfordring i sig selv med en lyd, som matcher de stadig større TV-skærme, men spørgsmålet
er, om det ikke er det yderst diskrete design, der er årets store nyhed. Nu er der endelig mulighed for at indrette en ægte
hjemmebiograf, som kan gøre både lyttere og designfans lykkelige.

En ulempe ved de stadig større og tyndere TV er, at der bliver mindre og mindre plads til god TV-lyd. De indbyggede
mikrohøjttalere vil ofte slet ikke være nogen match for de gigantiske skærme. Med en soundbar løser man problemet enkelt og
elegant. Især med dette års modeller, som med en helt ny formgivning fungerer perfekt med de nyeste trends inden for TV-design.
Slanke, elegante fronthøjttalere. Trådløse, diskrete subwoofere. Højt niveau i materialer og finish.

Det største system SC-HTB770 er naturligvis konstrueret til at matche de større skærme på 55” og opefter. Finishen holder et
meget højt niveau med en overflade af børstet stål, som også dækker højttalerenhederne. Monteringen i forbindelse med TV’et er
fantastisk fleksibel. Hvis man ikke ønsker at have den som en soundbar, er det muligt at opsplitte den i en centerhøjttaler og to
sidehøjttalere, som derefter nemt kan ophænges på væggen eller placeres på hver side af skærmen på de medfølgende fødder.
Modellen er udstyret med en avanceret LincsD forstærker på 300 W, hele tre HDMI-indgange og to optiske audioindgange.

Modellerne HTB770 og HTB570 er udstyret med Bluetooth, så man kan bruge soundbaren som musikanlæg i stuen og spille
musik fra f.eks. en smartphone/tablet eller andre kompatible kilder. De har også lydfunktionerne Clear-mode Dialogue og Dialogue
Level Control, der synkroniserer lyd og billede og forstærker følelsen af, at lyden kommer direkte fra TV-skærmen.

HTB570 kan udføre næsten det samme kunststykke som HTB770, når det gælder fleksibilitet, men klarer sig med en 2-kanal
konfiguration i fronten. Udgangseffekten er på totalt 240 W, og centerenheden kan modtage signaler via HDMI og to optiske
tilslutninger. HTB527 kan næsten det samme som den større model HTB570, bortset fra at opdele fronthøjttalerne og streame
Bluetooth. Fælles for alle de tre større systemer er, at de kommer med en kraftfuld subwoofer med nedadrettet basenhed. De er
alle trådløse, så de er lette at placere, og man slipper for forstyrrende kabelføring i stuen.

Man skal kigge en ekstra gang, før man opdager, at det faktisk er en soundbar. Panelet på SC-HTB170 har en fint børstet
aluminiumsfinish, mens selve højttalermembranerne sidder gemt bag et finmasket aluminiumsnet. Højden er kun 55 mm, og
bredden passer fint til både mindre og større skærme på op til 50”. Den kan placeres på en hylde under TV’et eller monteres
direkte på væggen under skærmen, hvor den også kan vinkles op til 90° for at blive rettet perfekt mod lyttepositionen. En indbygget
sensor registrerer, hvordan højttaleren er monteret, og tilpasser derefter lyden optimalt. Den integrerede, vibrationsdæmpede
subwoofer bidrager til en lyd, som imponerer i betragtning af den diskrete konstruktion. HTB170 tilsluttes nemt til TV'et med HDMI
og kan også bruges som musikanlæg, fordi soundbaren kan streame lyd via Bluetooth-kompatible enheder. Smart og elegant!

De nye soundbar-modeller lanceres i løbet af foråret 2013.
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