
P L U S 
G U I D E N

I butikken hjælper vi gerne med at finde den bedste løsning. I denne folder kan du 
læse mere om nogle at de ting, der kan have betydning for dit valg af musiksystem.

HI-FI & STREAMING
DIN GUIDE TIL



FIND DEN RETTE 
MUSIKLØSNING

Hvis man ønsker en løsning, der primært skal anvendes til musik, er der 
rigtig mange muligheder afhængig af behovet. Lige fra små musiksyste-
mer, som f.eks. en lækker DAB+ radio med mulighed for streaming, eller 

et eksklusivt all-in-one anlæg med CD.



Fås både med og uden streaming  
og multi-room muligheder. Det kunne  

være et system, der også kan anvendes  
sammen med et TV.

HI-FI 
MIKROSYSTEMER

Er blevet meget populære igen og kan 
tilsluttes til langt de fleste anlæg.  
De fås i mange farver og designs.  

Et oplagt valg kunne være en model 
fra legendariske Technics, der har 

modeller i mange prisklasser.

PL ADESPILLERE

Man sammensætter sin løsning med de 
komponenter man har brug for. Her kan 
der laves et utal af løsninger i stort set 

alle prisklasser og lydkvaliteter. Det kunne 
være en løsning fra Yamaha eller Technics.

HI-FI 
L ØSNINGER

Findes i et stort udvalg af designs og  
kvaliteter. Mange kan kobles sammen,  

så 2 højttalere udgør en stereoløsning. De er 
meget anvendelige til streaming af radio og 
musik, men man kan også tilslutte eksterne 

lydkilder, som f.eks. TV eller pladespiller. 

AK TIVE 
HØJT TALERE



Ulempen ved disse løsninger har været, at 
man hidtil har været låst til samme mærke, 
da der anvendes forskellige systemer. 

Dette ændres med AirPlay 2 og Google 
ChromecastAudio,somflereogflere
produkter får indbygget. Så kan man på 
tværs af mærkerne styre produkterne og få 

samme lyd i alle rum helt synkront. F.eks. 
en lækker Technics streaming højttaler i 
stuen og en mindre højttaler fra Yamaha i 
køkkenet.Detgørløsningendejligfleksibel
og nem at udbygge med tiden.

STRE AMING OG 
MULTIROOM

Streaming er mange forskellige ting. Med f.eks. Bluetooth, Apple Airplay eller Google Chromecast,  
kan man nemt overføre musik fra sin telefon til musikanlægget.

Via Wi-Fi kan man tilgå musik fra sin PC 
eller en netværksharddisk i huset. Mange 
anlæg er desuden forberedt med f.eks. 
Spotify Connect og kan således selv tilgå 
musikken via internettet, mens telefonen 
fungerer som fjernbetjening.
Nårmantalerommultiroomfindesder
flereløsningerfraforskelligeproducenter.



For at bruge Google Assistant skal man have 
en smartphone eller en højttaler med ind-
bygget Google Assistant. Via enheden kan 
man spørge om forskellige ting, som Google 
så svarer dig på. Man kan også styre en 
række produkter i hjemmet. F.eks. kan man 
tænde for sit TV eller musikanlæg, skifte 
kanal og ændre lydstyrken.

Amazon Alexa er et tilsvarende system.

Mange TV er i dag kompatible 
med stemmestyringssystemer 
som f.eks. Google Assistant og 
Amazon Alexa.

STEMMEST YRING

Spørg din lokale  
forhandler om  
muligheder med  
stemmestyret  
enheder.

Yamaha tilbyder med deres MusicCast system et meget stort udvalg af multiroom produk-
ter, som f.eks. soundbars, AV-receivere, mikroanlæg og streaming højttalere, der også kan 
anvendes som baghøjttalere i en biografopstilling med en soundbar.

Højttalerne kan inddeles i forskellige zoner i huset og man kan betjene det hele fra en telefon 
eller tablet. Flere Yamaha produkter har også AirPlay 2, hvilket gør, at de kan indgå i løsninger 
med andre mærker, som f.eks. Technics. 

Panasonic har relanceret deres Hi-Fi mærke Technics, og tilbyder ud over en række high-end 
Hi-Fi produkter også et stort udvalg af deres legendariske pladespillere. 

Et lækkert All-in-one anlæg med både CD, DAB+ radio, streaming og højttalere i samme enhed 
er en elegant og meget velspillende løsning.

TilstreamingtilbyderTechnicsflereimponerendehøjttalere,dererlavetieksklusivemateriale
valg og spiller fantastisk. Samtidig kan de indgå i multiroom løsning eller bruges alene.

YAMAHA MUSICCAST

TECHNICS



HVILKE LYDKILDER 
ØNSKER DU?

Man bør gøre sig klart, om man ønsker et system, der 
 primært skal bruges til at høre god musik på eller et anlæg, 

der også skal optimere TV-oplevelsen.  

Hvis man også anvender musiksystemet til TV-lyd, skal 
man overveje en løsning, som giver mulighed for at styre 

anlægget med sin TV-fjernbetjening. Via den såkaldte 
CEC-styring kan mange soundbars og AV-receivere kobles 

på TV’et med HDMI og styres via TV’et. Det giver en nem 
betjening i dagligdagen.

ANVENDES TIL T V-LYD 
ELLER KUN MUSIK?TV-LYD

STREAMING 
FRA TJENESTER

RADIO

PLADESPILLER
STREAMING 
FRA F.EKS.
TELEFON

CD-AFSPILLER



Dolby Atmos er et lydformat, hvor lyden kommer fra alle sider – også ovenfra. I biografer monteres 
der højttalere i loftet, mens de fleste hjemme-løsninger sender lyden op i loftet, så den reflekte-
res ned til lytteren.

Panasonic har i samarbejde med Technics lanceret en topmodel indenfor OLED TV med et indbyg-
get Dolby Atmos lydsystem med hele 7 højttalere og hele 140 W. To af højttalerne sidder øverst i 
TV’et og sender lyden op i loftet. De øvrige højttalere sidder i den indbyggede soundbar. Ønsker 
man yderligere bas, kan en subwoofer nemt tilsluttes.

Vælger man et andet TV, kan den imponerende Dolby Atmos lyd opnås ved at tilslutte en Dolby 
Atmos soundbar. Panasonic har to Dolby Atmos soundbar løsninger, der er udviklet sammen med 
Technics for den bedst mulige oplevelse.

TV-lyden kan nemt forbedres ved at tilkoble en soundbar. De fås 
bådemedogudensubwooferogiforskelligestørrelser.Derfindes
fineløsninger,uansetomTV’etvægmonteres,stårpåetTVmøbel
eller står på den medfølgende bordstand. 

Mange kan også  bruges som streaminghøjttalere, og dermed også 
bruge dem, når man blot vil høre radio eller sin favorit musik fra 
f.eks. Spotify. 

Ønsker man den bedste hjemmebiograf løsning bør man overveje  
en AV-receiver og surround højttalere. Den løsning vil typisk også 
fungere sammen med TV-fjernbetjeningen.

Det er også muligt at koble TV-lyden på et almindeligt Hi-Fi-anlæg  
ogdermedbrugedettilatgengivelydenfraTV’et.

LYD FR A TV
Lydkvaliteten i et TV betyder meget for den oplevelse,  
man får. I takt med at TV ‘ene er blevet tyndere, er  
højttalerne også blevet mindre i mange modeller.



S e r v i c e k o n c e p t e r  d u  k a n  b r u g e  t i l  n o g e t 
P A N A S O N I C C E N T E R +

W W W . P A N A S O N I C C E N T E R . D K

S E R V I C E  
P L U S

Vi tilbyder  
landsdækkende  

“akuthjælp” til alle,  
der har problemer med 

teknikken

B O L I G  
P L U S

Vi kigger forbi 
dit hjem og hjælper 

med at finde de 
rette TV-, lyd- eller 

varmepumpeløsninger 

F I N A N S I E R I N G  
P L U S

Vi tilbyder billig og 
fleksibel finansiering af 
dine køb. Sammen med 
dig finder vi den bedste 

løsning med fast  
månedlig ydelse

A L L  I N C L U S I V E  
P L U S

Vi tilbyder nyt TV  
uden alt besværet. 

Du får levering,  
installation og opsætning  

+ 5 års produktgaranti

P R O D U K T  
P L U S

Vi anbefaler  
dette produkt på  

baggrund af varens  
kvalitet og  

brugervenlighed 

R E P A R A T I O N  
P L U S

Vi kigger på dit  
defekte produkt,  

inden du smider det  
ud og køber nyt

VI  
RÅDGIVER 

DIG TIL DEN  
BEDSTE  

HI-FI- 
LØSNING

Vi har alle forskellige 
præferencer med 

hensyn til hvad ”god 
lyd” er, så kom ind 
i butikken og lyt til 
produkterne, inden 

du beslutter dig


