
 

50 000 har testet sitt stereoanlegg – er du klar for lossless?  

”Dyre stereoanlegg eller headset er bortkastet hvis man bruker en dårlig lydkilde” 

På nettsiden hifi-testen.no kan besøkeren teste om de får maksimalt ut av lydanlegget 
sitt når de streamer musikk. Interessen for bra lydutstyr vokser både i Norge og 
internasjonalt, samtidig som mange bruker streamingtjenester som komprimerer 
lyden og dermed begrenser musikkopplevelsen. Risikoen er altså stor for at 
investeringen i bra lydanlegg har vært forgjeves. Allerede har over 50 000 gjort testen 
og forsikret seg om at musikken de streamer matcher lydanlegget. 

– Langt de fleste nordmenn har skiftet fra musikk i fysisk format til streaming og mange har 
etterlyst den høyere lydkvaliteten WiMP nå tilbyr. For alle de hundre tusener som har 
investert i bra headset eller et dyrt musikkanlegg, er det viktig at lydkilden er god slik at man 
får maks verdi ut av utstyret. Vi er glade for å tilby en ekte HiFi-opplevelse med ren CD-
kvalitet, sier Andy Chen, administrerende direktør i WiMP - den eneste streamingtjenesten i 
Norge som leverer ukomprimert musikk. 
 
WiMP eier nettsiden hifi-testen.no – en blindtest der besøkerne kan teste sitt lydanlegg og 
sin evne til å høre forskjell på komprimert og ukomprimert musikk. Oppgaven er å høre på 
fem ulike låter og skille ut hva som er komprimert og hva som spilles i HiFi-kvalitet. De 
komprimerte låtene spilles i AAC 320 kbps, som er den høyeste kvaliteten i WiMP Premium 
og tilsvarende det konkurrenter tilbyr. Dette settes opp mot lossless-lyden i WiMP HiFi, som 
har samme kvalitet som CD-plater og spilles i FLAC-format. 
 
Hifi-testen finnes både i Norge, Sverige og Danmark og lanseres nå også i Polen og 
Tyskland.  
 
På slutten av fjoråret erstattet WiMP hele sin musikkatalog på 25 millioner låter med nye 
ukomprimerte filer. WiMP HiFi ble da, og er fortsatt, Skandinavias eneste streamingtjeneste 
som tilbyr lyd i CD-kvalitet. 
 
Hifi-testen er tilgjengelig på hifi-testen.no, og fungerer både på mobil og PC/Mac. 
 
For mer informasjon kontakt: Kristin Eldnes, PR- og kommunikasjonssjef, kristin.eldnes@wimpmusic.com, +47 

908 07 389. 

Om WiMP 
WiMP er en musikktjeneste med HiFi-lydkvalitet og den første og eneste multimedietjenesten med integrert 
redaksjonelt innhold, musikkmagasin og video. Med lokale redaksjoner i hvert land gir WiMP daglige anbefalinger, 
tips og spillelister for enhver anledning. Tjenesten er tilgjengelig på mobil, nettbrett, nettverksspillere og 
datamaskiner. Les mer på www.wimp.no eller www.wimpmusic.com. 
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