
 

 

  
WiMP lanserar Skandinaviens första 
musiktjänst som streamar i lossless-
kvalitet 
Musiktjänsten WiMP lanserar i dag WiMP HiFi, en musktjänst som möjliggör 
streaming i lossless-kvalitet. För första gången är det nu möjligt att streama musik 
utan någon kvalitetsförlust. WiMP HiFi kommer finnas tillgänglig för iOS, Android, 
Sonos och Bluesound, till en kostnad av 199 kr per månad. WiMP HiFi kan provas 
på www.wimpmusic.se/hifi 

WiMP HiFi har redan innan lanseringen utsetts till Årets HiFi-produkt av tidningen Ljud & 
Bild i kategori för strömmande musik. 

Under hela 2013 har WiMP arbetat med att förbättra ljudkvaliteten på alla sina drygt 20 
miljoner låtar genom att uppdatera till ett format som är optimerat för streaming. Nu släpps 
tjänsten WiMP HiFi. 

– Vi är väldigt stolta över att vara den första skandinaviska streamingtjänsten som erbjuder 
ljud i CD-kvalitet. Streamad musik har alltid begränsats av låg ljudkvalitet, men med WiMP 
HiFi levererar vi nu en förstklassig tjänst på en allt kräsnare marknad för streamad musik. 
Vi tror att ljud i hifi-kvalitet kommer att bli standarden för musikstreaming, precis som HD 
är för TV, säger Andy Chen, VD på WiMP musik. 

– När du verkligen vill njuta av musik rekommenderar jag WiMP HiFi, som tillsammans 
med bra högtalare eller hörlurar ger en fantastisk upplevelse. Det är någonting speciellt 
med att streama lossless direkt till sin stereo, surfplatta eller telefon. Ljudet är av högsta 
kvalitet, precis som det var tänkt i studion, säger Paal Bratelund, produktutvecklare på 
WiMP. 

WiMP kommer samtidigt som introduktionen av WiMP HiFi att släppa en redaktionell serie 
kallad High Fidelity. 

– Vårt redaktionella mål är att få varje WiMP-användare att lyssna på minst ett album i sin 
helhet under kampanjperioden. Vi har ett par väldigt spännande artiklar på gång och det 
kommer också att finnas några kommentarer från artister inspelade i tjänsten. Innehållet 
passar perfekt in på vår uppdaterade blogg och tillåter oss att integrera både artiklar och 
video på ett sätt som gör det enkelt för våra användare att ta del av, säger Karin Moberg, 
redaktionschef WiMP Sverige 

 



 

 

WiMP HiFi blir en i följden av nya WiMP-tjänster: Både WiMP DIY (do it yourself) och 
WiMP Professional lanserasedes tidigare denna vår. WiMP DIY erbjuder osignerade band 
och artister möjligheten att lansera sin musik genom WiMP och andra streamingtjänster, 
vilket skapar en möjlighet för artisterna att uppmärksammas av redaktörerna på WiMP. 
WiMP Professional möjliggör offentlig musikstreaming för affärsmarknaden. WiMP 
presenterade även konsertserien WiMP Live nyligen, där gjordes framträdanden av artister 
som Jake Bugg och Gabrielle Aplin tillgängliga för streaming. WiMP finns i dag tillgängligt i 
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland och Polen.     

 

 

 
Hur stor är en typisk lossless-fil? 
Detta varierar från låt till låt, men i genomsnitt är lossless-fil ungefär tre gånger större än 
en fil i hög kvalitet WiMP (320 AAC). 
 
Mer information om WiMP HiFi här: www.wimpmusic.se/hifi 
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Om WiMP 
WiMP är en musiktjänst som inspirerar användare att hitta ny musik och gamla favoriter. Genom den 
svenska redaktionen får du dagliga tips, rekommendationer och spellistor för alla situationer. Tjänsten finns 
tillgänglig för din mobil, surfplatta, dator och digitala stereoanläggning. WiMP finns tillgänglig i Sverige, 
Norge, Danmark, Tyskland och Polen och hade vid utgången av första kvartalet 2013 över 400 000 
betalande användare. Läs mer om tjänsten på www.wimpmusic.se 
 
 


