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Att en liten stereo kan överraska visste vi, men kanske inte ruska om oss
riktigt så grundligt? Liten men slagkraftig är bara förnamnet på Panasonics
nya mikrostereo! Text Mats Meyer-Lie Bild H&M
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i vet, vi vet. Man skall inte ha
förutfattade meningar, men det
var svårt att inte dra illvilligt på
smilbanden åt Panasonics tilltag
att helt sonika skriva ”High-End” på kartongen till en ny liten bokhyllestereo. Fräckt
eller bara aningslöst? Det kvittar, för man kan
ju inte svänga sig hur som helst med nåt som
är reserverat det verkligt tunga stereogardet.
Men vi vet minst två personer som fick sätta
hånflinet i halsen när firmans pyttestereo
SC-PMX5 (H&M nr 1-2/2013) visade sig
kunna spela kristallklart och med sån osannolik slagkraft att gransämjan ännu inte riktigt hämtat sig. Hur man hade lyckats? Jo,
en i sammanhanget effektstark switchande
förstärkare gav förstås sitt, men det som
riktigt fick den här lilla dockskåpsstereon
att briljera var de ypperliga högtalarna: små
ambitiösa 3-vägs reflexbyggen med ultralätta
och styva baskoner i unik bambu/kolfiberkomposit (en firmaspecialitet!), mjuk domediskant och toppat med en liten ytterligare
superdiskant.
Så ljudmässigt fanns det sannerligen inget
att klaga på hos den minimala lilla tungviktaren. Enda förbehållet var att den inte
hade nätverkskoppling (LAN) och inte heller fungerade trådlöst, två funktioner som
dagens uppkopplade musikdiggare inte kan
vara utan.
Men just det här kan den nästan identiska
modellen SC-PMX9, som ljudmässigt dessutom piffats till extra mycket. Grunden är
samma CD-receiver/dockningsstation med
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högeffektiv (switchande) förstärkardel, men
nu utökad med både nätverksingång (LAN)
och trådlös koppling via Bluetooth och AirPlay.
Som om inte det vore nog, kan stereon
dessutom spela högupplöst musik med upp
till 24 bitar/192 kilohertz sampling, och det
är nog också skälet till att de redan så fina
små högtalarna fått extra finslipning med en
ännu bättre och mer bredspridande superdiskant.
Om förbättringarna hörs? Gissa! Den här
lilla läckerbiten lär nämligen kunna få tyst
på allt snack om att 24-bitsljud skulle vara
bortkastat i en mikroanläggning. Här råder
liksom ingen som helst tvekan om skillnaden
mellan till exempel vanlig CD och förlustfri
24/88.2 Flac. Alla förbättringar hörs, så väl
i övertonsregistret där superdiskanten får ta
ut svängarna, men lika mycket i den ökade
renheten för att inte tala om den förbättrade
svärtan i basen.
Fast det är klart, det handlar om en liten
anläggning. Nästan löjligt liten, så vänta
dig inte att kunna fylla ett dansgolv med
dubstepbas. Men i ett vanligt bostadsrum
och med de bästa ljudformaten kommer du
galet långt! In med lite extra stereobreddning och D.BASS som enda EQ-höjning för
extra bottendrag i de små lådorna, och du
lär sitta flinande som vi över hur stort och
krispigt ljud som kan komma ur en bokhyllestereo! Att den dessutom är barnsligt
lättanvänd och oproblematisk och låter sig
smidigt kopplas upp mot ditt trådlösa nätverk

(det finns en nerladdningsbar app) gör ju inte
precis saken sämre. Som du kan se på annan
plats i tidningen, har den också blivit EISAbelönad, mycket förtjänstfullt, ska tilläggas.
En verkligt bastant och gnistrande liten
ljudjuvel! Perfekt som flexibel förstastereo
eller den där extraanläggningen du gått och
funderat på. Och tro oss, den kommer sannerligen inte att skämma ut dig inför dina
stöddiga hifi-kompisar.
Nej, de kommer vilja skaffa likadana...

H&M

Panasonic SC-PMX9
Funktion Trådlös mikrostereo CD/radio/dockning/USB
Pris 6.000 kr (inkl. högtalare)
Trådlöst Bluetooth, Wi-Fi/DLNA/AirPlay
Ingångar AUX, USB 2.0, LAN
Hörlursuttag Ja, 3,5 mm
Mått (BxHxD) 21x12x27 cm
Vikt 3,1 kg
Högtalare 3-vägs basreflex
Mått (BxHxD) 16x24x26 cm
Vikt 3 kg
Info www.panasonic.se

