
 

Kompakt Hi-Fi fra Panasonic – trådløs og 
kompromissløs 
 
Panasonic forsterker nå sortimentet av små kompakte Hi-Fi-systemer. Etter 
suksessene med SC-PMX5 som kom i 2012, introduseres nå både PMX7 og 
PMX9 i samme ånd. I tillegg til en ny digital forsterker og enkel og smart 
styring via smarttelefon, streamer systemer ved hjelp av trådløs Bluetooth-
teknologi og PMX9 også via AirPlay med høyeste kvalitet. 
 
Streaming. Trådløs overføring av lyd fra smarttelefoner, nettbrett og andre digitale 
kilder har endret vår måte å høre musikk på. Men i mange tilfeller har ikke 
lydkvaliteten helt fulgt med. Dette gjelder ikke minst det enorme utvalget av 
streamende høyttalere og mikro-systemer som dukker opp overalt. Med årets helt 
nye PMX-system presenterer Panasonic en løsning som også de mer krevende 
lyttere kan ta til seg. Og til ørene sine.  
 
PMX-anleggene spiller musikk fra CD, iPhone5, iPod touch (5. generasjon) og 
USB-kilder med en klarhet og kraft som overgår forventningene. Den digitale 
forsterkerdelen på 2x60 W administrerer musikksignalet direkte i sin opprinnelige 
digitale form uten analog konvertering – hele veien til høyttalerutgangen. Det er 
også en av årsakene til den dramatiske reduksjonen av støy og andre forstyrrelser.  
 
Systemene er utstyrt med en rekke tekniske løsninger som løfter lydgjengivelsen 
ytterligere et par hakk. Et eksempel er LincsD-forsterker som minimerer jitter som 
ellers kan oppstå i den digitale prosessen. Den digitale inngangen for tilkobling av 
en iPhone5 eller iPod touch (5. generasjon) gir systemet et perfekt digitalt signal 
uten D/A-konvertering med en ren og klar lyd som resultat. 
 
Høyttalerne er ekstremt forseggjorte og til tross for formatet handler dette om 
solide 3-veis høyttalere med bassreflekssystem som leverer lyd i alle registre og en 
god bunn. En 1,5 cm Piezo supertweeter legger til den spesielle diskanten. De nye 
systemene har fått en finere domediskant og ordentlige skruterminaler. 
Toppmodellen PMX9 er dessuten blitt oppgradert med "flat front"-
høyttalerelementer og en ekstra fin "high-performance" supertweeter.  
 
Når det gjelder streaming kan PMX9 skryte av suveren overføring av både 
DLNA/FLAC og Airplay/Apple Lossless, mens PMX7 tilfredsstiller alle unntatt de 
mest krevende med sin Bluetooth med Remaster-funksjon. Med appen Panasonic 
Music Streaming installert, fungerer smarttelefonen som en skjerm og kontroll av 
ditt samlede musikkbibliotek og gjør den enkel å betjene. 
 
Den innvendige avanserte teknologien matches også av et eksklusivt ytre med 
frontpanel i aluminium med hairline finish. PMX9 har også høyttalere i høyglanset 
pianolakk-overflate.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panasonic Nordic 
Ellipsvägen 12 
141 75 Kungens Kurva 
Sverige 
www.panasonic.no 
 
www.panasonic.no 
 

http://www.panasonic.se/
http://www.panasonic./


 

 
For høyoppløselige bilder, logg inn på: 

ftp: 94.247.168.181 
User: press 
Password: panasonic09 

For lån av testprodukter vennligst kontakt: 

Iteo Consulting AS 
Madeleine Vehre Strangel 
Tel. 924 06 014 
madeleine@iteo.no  
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Jonas Eriksson, Panasonic Nordic, jonas.eriksson@eu.panasonic.com 
 
 
Om Panasonic 

Panasonic Corporation er verdensleder innen utvikling og produksjon av elektroniske 
produkter til forbruker-, bedrifts- og industrimarkedet. Selskapet, med hovedkontor i Osaka i 
Japan, hadde en samlet nettoomsetning på 7,85 billioner yen (71,4 milliarder euro) i 
regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2012. Selskapets aksjer er notert på børsene i 
Tokyo, Osaka, Nagoya og New York (NYSE:PC). 
 
Panasonic Nordic driver virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland, har en årlig 
omsetning på over 2 milliarder er SEK og rundt 100 medarbeidere. I Norden markedsføres 
hovedsakelig produktgruppene audio/video, HiFi, kontorprodukter, telekommunikasjon, 
varmepumper, husholdningsprodukter, batterier, profesjonelt kringkastingsutstyr og 
elektriske komponenter. Du finner flere opplysninger om selskapet og varemerket Panasonic 
på vårt nettsted www.panasonic.no 
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