
Nya 3D Blu-raysystem skapar smarta nätverk i hemmet
Panasonic introducerar hela 8 nya Full HD Blu-raysystem under våren, alla klara för 3D samt utrustade med senaste teknologin
för att kunna maximera bildkvaliteten hos de stora 3D-skärmarna. Dessutom är systemen laddade med ny smart och trådlös
teknik som till exempel Panasonics cloudbaserade internetplattform VIERA Connect, fjärrstyrning via smartphone, DLNA-
kompatibilitet och mycket annat. 

De två mest raffinerade systemen SC-BTT880 och BTT560 har begåvats med en exklusiv finish i silvermetall som matchar de
senaste Viera-skärmarna perfekt. De v-formade fotstöden till golvhögtalarna och det diagonala snittet bidrar till en elegant
inramning av hela skärmväggen. Årets högtalare är en ny konstruktion som förutom den tidlösa formen, har kapacitet att spela
både kraftfullt och tydligt – allt ifrån dånande filmeffekter till ett stilla adagio.

Samtliga modeller är utrustade med Panasonic unika ljudteknik Cinema Surround Technology, som återger ett enastående äkta
filmljud – precis som på en biograf. Alla 5.1-system har också ett 3D Cinema Surround som bland annat bygger på Panasonics
egenutvecklade positions- och riktningskontroll som skapar en hisnande 3D-ljudupplevelse fullt i klass med 3D-bilden.

Den digitala LincsD-förstärkaren bidrar också till den kraftfulla återgivningen. Panasonic har utvecklat MASH-tekniken under
många år och är i sin senaste tappning närmast oslagbar när det gäller lågt jitter, låg distorsion och kristallklart ljud. Systemen har
också digital ingång för iPod/iPhone för en så ren signalöverföring som möjligt.

Blu-raysystemen är också smartare och mer intuitiva än någonsin tidigare. Genom Panasonics cloudbaserade internetplattform
VIERA Connect kan systemen bjuda på underhållning av stora format – från nyheter och video-on-demand till underhållning och
kommunikation. Här finns också Twitter, Facebook, YouTube och Skype, vilket gör det ännu enklare att dela underhållningen med
vänner och familj.

De nya hembiosystemen är också kompatibla med Smartphone Remote Control. Med hjälp av en app som laddas ner från App
Store eller Google Play kan smartphonen eller surfplattan användas som fjärrkontroll via trådlöst nätverk. Nu kan hela systemet
styras, programmeras och justeras från en enhet – använd plattan som tangentbord eller sök efter information om en film medan du
tittar på den.

Eftersom systemen är DLNA-kompatibla kan de användas som länkar mellan olika enheter i det trådlösa nätverket i hemmet. Det
förenklar möjligheten att hämta och visa bilder, filmer eller dela musik från till exempel en server och visa det i vilket rum som helst i
huset utan att behöva LAN-kablar – de flesta systemen har inbyggd WiFi.

SC-BTT880, BTT560, BTT500, BTT230 och BTT200 har dubbla HDMI-ingångar för bekväm anslutning av till exempel spelkonsol
och tack vare funktionen Standby Pass Through kan anslutna spelare och boxar fungera fullt ut även då blu-raysystemet är
frånslaget.

Ytterligare kan nämnas att SC-BTT880 levereras med teknologi för att göra de bakre högtalarna trådlösa samt att SC-BTT230
erbjuder möjligheten till flexibel installation av högtalarna, antingen på vägg eller stativ eller som en modern soundbar.

De nya Blu-raysystemen introduceras löpande under våren.
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