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      tjek-punkter før du 
køber trådløs højttaler

1 Tjek den trådløse teknologi
Skal lyden overføres trådløst med Wi-Fi eller 
Bluetooth? Derhjemme dækker Wi-Fi bedre 
og giver ofte en mere stabil forbindelse. Og 
lyden er som regel bedre. Bluetooth er op-
lagt, når anlægget skal bruges direkte sam-
men med mobile enheder som smartphones 
eller tablets. Bluetooth er også et krav, hvis 
du skal have den trådløse højttaler med ud af 
huset. Endvidere skal der være indgang til ka-
bel, så du kan bruge denne mulighed, hvis alt 
andet glipper, eller hvis du vil have optimal 
lydkvalitet.

2 Tjek batterierne
Hvis højttaleren skal med på farten skal den 
have indbygget, genopladeligt batteri eller i 
hvert fald plads til genopladelige elementer. 

Den første løsning er bedst, da genopladelige 
batterier i løs vægt er kostbare. Batteritiden 
skal ligge på 5-10 timer, men den afhænger 
af, hvor højt du spiller.

3 Tjek watt-angivelsen
En trådløs højttaler indeholder en forstærker, 
der skal forstærke lydsignalet, så højttaler-
membranerne kan give et tilpas højt lydtryk. 
Forstærkerens effekt måles i watt, men det er 
svært at sammenligne effekten fra produkt til 
produkt, fordi producenterne ikke benytter 
samme målemetode. For at få så høje tal som 
muligt, oplyses der ofte en spidseffekt. Så hvis 
et lille anlæg angives til 2 x 50 watt, kan du 
roligt regne med at den reelle, kontinuerlige 
effekt er langt lavere, for eksempel 2 x 10 
watt. Så drop watt-jagten, og tjek, hvor højt 
anlægget i praksis kan spille.

4 Tjek størrelsen og tyngden
Generelt spiller store højttalere højere og 
mere frigjort end små højttalere. Men det 
er en tommelfingerregel med mange undta-
gelser. For komponent- og kabinetkvaliteten 
er det, som afgør, om du kan høre englene 
synge. Virker kabinettet solidt, og er højttale-
ren tung, er det ofte et tegn på kvalitet – ud 
over prisen. 

5 Tjek vægten
Nok er høj vægt tegn på høj kvalitet. Men 
hvis du vil have enheden mig dig på stran-

den eller i sommerhuset, må den selvføl-
gelig ikke være alt for tung. Så her skal 
du finde en passende afvejning. Desuden 
skal du overveje, om du har brug for en 
vejrbestandig type. Der findes ikke mange 
anlæg, der kan tåle en voldsom regnskylle, 
men find en model, der kan tåle lidt vand-
dryp og ikke får problemer med lidt sand. 
Knapperne skal være beskyttet af gummi, 
silikone eller lignende, så sandet ikke kan 
nå ind i sprækkerne.

6 Tjek lydkvaliteten
Er det overhovedet muligt, bør du lytte til 
højttaleren, før du køber. Der er desværre 
masser af gode eksempler på, at selv den på 
papiret fineste trådløse højttaler ikke spiller 
specielt godt. Det kan være vanskeligt at høre 
i en butik, men prøv om du kan få lov og 
helst med et musiknummer du kender godt, 
så du lettere kan høre om lyden lever op til 
dine krav og forventninger.

7 Tjek de nye features
Det er absolut ingen ulempe, hvis du kan 
styre enheden med en app. Her får du mu-
lighed for at justere forhold som klang og 
lydspredning, det vil sige features som man 
ikke altid kan styre direkte fra højttaleren. 
Er der ekstra funktioner som parring med 
anden højttaler, så du kan danne et stereo-
par, eller måske et USB-stik til opladning af 
din smartphone er det absolut også værd at 
tage med. ■

test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådløs lyd test: trådl

Køb det rigtige fra starten! 
Her klæder vi dig på med 
de vigtigste tips, før du går 
ud og investerer i en tråd-
løs højttaler eller et tråd-
løst anlæg. Det er et kom-
plekst produkt med mange 
forskellige teknologier

Af Peter HylDAHl
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Vægten må ikke være for høj, 
hvis højttaleren skal med ud 
i det fri. Men det er et kom-
promis, for tyngde er ofte 
tegn på høj komponent- og 
materialekvalitet.

tema
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Trådløs musik er smart 
– og nu lyder den godt

 Sommeren står for døren, vi skal ud, og 
musikken skal med. Det kommer den så-
dan set i forvejen via vores smartphones, 

tablets eller bærbare computere. Men når vi 
sidder på terrassen, i sommerhuset eller i et 
telt for den sags skyld, er det rart at kunne 
lytte til musikken sammen med andre – og i 
bedre kvalitet, end en smartphone kan levere. 
Løsningen er en trådløs højttaler, og dem bug-
ner markedet af.

Produkttypen er ret ny. Det er ikke mange år 
siden, det trådløse anlæg – med en eller flere 
højttalere og indbygget forstærker – bare var 
en smart idé med dårlig lydgengivelse. Men 

der er virkelig kommet fart på denne vare-
gruppe. Producenterne har lagt sig i selen for 
at hæve lydkvaliteten, løfte designet og tilføje 
tilslutningsmuligheder. Det trådløse anlæg er 
modnet og er på vej mod at blive den mest 
populære type musikanlæg.

flere trådløse standarder
De fleste anlæg modtager lyden trådløst ved 
hjælp af Bluetooth-standarden, men nogle 
benytter også Wi-Fi og Apples AirPlay. NFC-
teknologien er også dukket op i disse højt-
talere. Heldigvis har flere af anlæggene også 
en analog indgang. Så kan du altid tilslutte et 

kabel, hvis der skulle være problemer med den 
trådløse forbindelse.

Løftet i lydkvaliteten er en vigtig forudsæt-
ning for disse anlægs fremgang. Det hjælper 
jo ikke, at en højttaler er nok så smart at se 
på og har den nyeste teknologi, hvis det er en 
lidelse at lytte til den. Så tjek tests i Datatid 
TechLife, eller prøv om muligt at lytte til det 
produkt, du ovevejer, før du gør dit endelige 
valg. Trådløse anlæg er ikke ligefrem billige, 
som testen klart afslører, og så er det jo ikke 
rart at have for flere tusinde kroner stående, 
man ikke gider bruge.

Årsagen til den høje pris er, at en trådløs 
højttaler er en kompliceret størrelse med en 
trådløs modtager, en digitalkonverter, en 
forstærker og højttalere. Skal alt dette være i 
bare nogenlunde kvalitet, ryger prisen i vejret.

De fleste deltagere i denne test har også 
genopladeligt batteri, hvilket er et must, hvis 
anlægget skal med ud i sommeren. Mange 
anlæg er tilpas store og kraftige til ikke blot at 
være et alternativ til en transistorradio. De kan 
benyttes som sekundært musikanlæg i et hus 
eller en større lejlighed eller som primært an-
læg på børneværelset, kollegieværelset, sove-
værelset, kontoret, i køkkenet osv., ja, måske 
endda som en opgradering af tv-lyden. ■

Først var de trådløse musikanlæg bare en smart idé. 
Men det har ændret sig. Markedet oversvømmes af 
nye højttaleranlæg, og mange af dem leverer ret 
god lyd – og ofte i en særdeles attraktiv indpakning. 
Datatid TechLife tester otte spændende nyheder, 
fra de helt små til dem, der kan spille op til fest

AF PeTer HyLDAHL
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Komplet overbliK: SpecifiKationer og KaraKterer
Producent Bose Jabra Harman Kardon Libratone Leitz Logitech Philips Sony

Navn Soundlink III Solemate Max Esquire Zipp New mini Mobile BT UE Mini Boom M1X-DJ DS8900 SRS-X7

Trådløs Bluetooth Bluetooth Bluetooth AirPlay, DLNA Bluetooth Bluetooth Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth, Airplay

Dimensioner 12 x 25 x 5 cm 10 x 30 x 13,8 cm 14 x 14 x 4,65 cm 26 x ø12,2 cm 6 x ø5,4 cm 6 x 11 x 6 cm 38 x 22 x 18 cm 30 x 132 x 6 cm

Vægt 1,5 kg 3,5 kg 0,76 kg 1,8 kg 0,2 kg 0,3 kg Ikke oplyst 1,9 kg

Pris 2399 kr. 2650 kr. 1500 kr. 3200 kr. 320 kr. 890 kr. 3499 kr. 2299 kr.

Kvalitetsindtryk 4 3 5 5 2 2 3 5

Brugervenlighed 4 4 4 4 3 3 2 5

Funktioner 3 3 4 3 4 3 5 5

Ydelse 4 3 4 5 2 2 4 3

Pris 3 2 4 3 5 2 4 3

Samlet vurdering *****  *****  *****  *****  *****  *****  *****  *****



Skift beklædning
Du kan ”zippe” beklæd-

ningen af og sætte en ny 
og ren på – og i en anden 

farve.

Libratone Zipp

Lyd og design 
i særklasse
Kombinationen af flot lyd og et unikt 
design giver Libratone sejren

Danske Libratone har virkelig formået at sætte et 
markant aftryk på markedet for trådløse højtta-

lere. De helt igennem unikke produkter, der slet 
ikke ligner højttalere eller musikanlæg, har fået 

et fortjent gennembrud. Bare sådan en ting, 
at du kan skifte farve på enheden ved at 

skifte ”sok”!
Zipp er en bærbar, aktiv højttaler – el-
ler et minianlæg – med en bærestrop i 
læder. Den smukke, cylinderformede 
enhed vejer som en mellemstor bær-
bar computer, men ikke mere, end at 

du orker at tage den med rundt i som-
merlandet eller ud på terrassen.

Cylinderformen er selvfølgelig en fiks 
design-idé, men de runde former er også gunstige for-
hold for lyden, da man dermed hindrer såkaldte stående 
lydbølger inde i kabinettet. Dette lydslørende fænomen 
kan være et problem i firkantede højttalere.

Desuden er der brugt kvalitetsenheder og -komponen-
ter i almindelighed. Indvendigt finder du to diskanter, 
der peger hver sin vej og derved spreder lyden godt, 
samt en 4”-bas, som peger nedad i det lukkede kabinet.

Kvaliteten af enhederne afspejles i lyden, der er meget 
fyldig, homogen og ikke mindst engagerende. Det er ret 
imponerende, hvor højt den lille Zipp kan spille, og vi vil 
ikke holde tilbage med at anbefale den til stuer på op til 
20-25 kvadratmeter, så længe den ikke skal spille op til 
decideret fest.

Zipp fungerer via Airplay med alle iOS-enheder. Benyt-
ter du Android, Windows 8 eller Windows Phone, skal 
du overføre via DLNA (Wi-Fi). Du kan også tilslutte USB 
og minijack, når den bruges i hjemmet. Det er lettest at 
køre Zipp med iOS-enheder, men det fungerer faktisk 
fint via DLNA.

Zipp er ikke nogen billig løsning, men den indeholder 
stort set alt det, vi efterlyser hos en trådløs højttaler af 
den bærbare type, og derfor er den testens vinder.

DATATID TECHLIFE 
MENER: 

Gennemført kva-
litet og design 

kombineret med 
flot lyd.

Bose Soundlink III

Den digitale transistorradio
Der er kælet for de finere detaljer i Boses Bluetooth-højttaler

Der er kælet for detaljerne her. Vi nyder det buede design 
og den tynde profil, der eliminerer behovet for et cover 
eller en fod. Der er et knap-panel i silikone, der beskytter 
mod snavs og støv, samt et metalgitter, som mindsker risi-
koen for fingeraftryk. Når der er tænkt over de små ting, 
fungerer de vigtigste ting som regel også.

Det er klart tilfældet for Soundlink III. Der er få knap-
per på toppen og bag på en strømtilslutning til at oplade 
batteriet, der holder i op til 14 timer. Her finder du også 
minijack-indgang til kabel. Der parres med lydkilden 
via Bluetooth, og når lyden er overført bliver signalet 
behandlet af en avanceret lydchip, som skal optimere lyd-
kvaliteten. Desuden anfører Bose, at højttaleren har en 
særdeles kraftig antenne, som sikrer stabil forbindelse. Vi 
havde da heller ingen problemer overhovedet med signa-
let, og lyden slap altid igennem uden ”knas”.

Musikken flyder flot fra Bose, der har en varm og fint 
dyb bas i forhold til højttalerens beskedne dimensioner. 
Mellemtonen og stemmer har en svag tendens til at blive 
lidt metalliske, men alt andet lige er Boses lille ”transi-
storradio” et rigtigt godt bekendtskab – oplagt på terras-
sen, altanen eller som radio i køkkenet.

Designet er enkelt og nydeligt. 
Boses lille trådløse højttaler 
fås i flere forskellige farver og 
pynter altid på bordet.

DATATID TECHLIFE 
MENER: 

Gennemført og 
et godt bud på 
den moderne 

transistorradio.

To trådløse standarder
Send trådløst med de 

mest almindelige mobilsy-
stemer. Der er airplay til 

ioS-produkter og Dlna til 
Windows og android.

Bærestrop i læder
Den fine læderstrop gør 
det nemt at transportere 
Zipp, der vejer som en let 

notebook.

Cylinderform
et kabinet uden kanter 

er principielt en fordel for 
lyden.

Kvalitetsenheder
ikke kun design – librato-
ne har valgt kvalitetshøjt-

talere, og det høres!
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gruppe. Producenterne har lagt sig i selen for 
at hæve lydkvaliteten, løfte designet og tilføje 
tilslutningsmuligheder. Det trådløse anlæg er 
modnet og er på vej mod at blive den mest 
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lidt metalliske, men alt andet lige er Boses lille ”transi-
storradio” et rigtigt godt bekendtskab – oplagt på terras-
sen, altanen eller som radio i køkkenet.

Designet er enkelt og nydeligt. 
Boses lille trådløse højttaler 
fås i flere forskellige farver og 
pynter altid på bordet.

DATATID TECHLIFE 
MENER: 

Gennemført og 
et godt bud på 
den moderne 

transistorradio.

To trådløse standarder
Send trådløst med de 

mest almindelige mobilsy-
stemer. Der er airplay til 

ioS-produkter og Dlna til 
Windows og android.

Bærestrop i læder
Den fine læderstrop gør 
det nemt at transportere 
Zipp, der vejer som en let 

notebook.

Cylinderform
et kabinet uden kanter 

er principielt en fordel for 
lyden.

Kvalitetsenheder
ikke kun design – librato-
ne har valgt kvalitetshøjt-

talere, og det høres!
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