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LG introducerar nya soundbars för 2021
LG Electronics (LG) påbörjar nu den globala lanseringen av företagets
soundbar-sortimentet för 2021. Det nya sortimentet erbjuder högkvalitativt
ljud, enkel anslutning, smart funktionalitet och elegant estetik med ett
modernt utseende som är utformat för att komplettera LG:s tv-apparater och
fungera bra med alla inredningar. Modellerna som börjar rullas ut omfattar
bland andra SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y samt SPD7Y.
En stor nyhet i årets soundbars från LG är att användare kan dra nytta av AI
Sound Pro-funktionen i LG:s tv-apparater. Ljud från tv:n spelas upp genom
soundbaren via TV Sound Mode Share, vilket kombinerar ljudbehandlingen
från AI Sound Pro och de mer kapabla högtalarna i de nya soundbar-

modellerna. LG:s soundbars erbjuder nu alla samma ljudlägen som de senaste
tv-apparaterna, vilket gör att användare enkelt kan växla mellan soundbar
och tv med tv:ns fjärrkontroll.
2021-serien är kompatibel med flera röstassistenter inklusive Google
Assistant, Amazon Alexa och Siri (1). Nu är det enklare än någonsin att styra
enheter och spela upp sin favoritmusik från kompatibla enheter och tjänster.
Och med stöd för Apple AirPlay 2 kan kunderna strömma, styra och dela sin
favoritmusik och annat innehåll direkt från sin iPhone, iPad eller Mac.
När det gäller prestanda ärver LGs 2021 soundbars alla styrkor hos sina
föregångare där många av de nya modellerna kommer med Meridian Audiotuning och Meridian-teknik. En ny funktion, Meridian Horizon-tekniken, är
resultatet av LG:s långvariga partnerskap med Meridian Audio (2). Denna
innovation konverterar upp tvåkanaligt stereoinnehåll till uppslukande,
flerkanaligt ljud för att ge användare en verkligt uppslukande
lyssningsupplevelse oavsett var de befinner sig i rummet.
Alla 2021 soundbars från LG stöder Dolby Atmos och DTS: X för dynamiskt
tredimensionellt ljud. Med Dolby Vision-kompatibilitet via 4K-genomgång,
säkerställer de nya modellerna den bild- och ljudkvalitet som behövs för den
ultimata hemmabioupplevelsen. LG:s soundbars kombinerar också
uppåtriktade främre höjdkanaler med trådlösa bakre uppåtriktade höjdkanaler
för att omsluta användaren i ljudet.
Många av de nya modellerna är Hi-Res Audio-certifierade och säkerställer
förlustfri uppspelning vid 24bit / 96kHz med all liv och nyans i den
ursprungliga studioinspelningen. Uppgraderad användarvänlighet och enkel
anslutning är inbyggd i 2021 LG Soundbar-sortimentet. Modellerna kommer
med HDMI eARC-stöd som möjliggör högre bithastighet, högupplöst innehåll
och okomprimerat Dolby Atmos®-ljud med bara en kabel, medan USBuppspelning och Bluetooth-streaming erbjuder enklare sätt för användare att
avnjuta sina favoriter.
LG:s avancerade AI-funktioner ger ytterligare höjd för användarupplevelsen.
AI Room Calibration möjliggör optimalt ljud i alla miljöer. Detta är möjligt
genom teknik som mäter av rummet och därefter anpassar soundbarens
ljudinställningar till rummets specifika egenskaper. AI Sound Pro använder
adaptiv ljudkontroll för att automatiskt justera frekvensomfång och ljudfält
beroende på vilken innehållsgenre användaren tittar på: nyheter, musik eller

film.
Samtidigt som hemunderhållning blivit allt viktigare på grund av social
distansering så har också oro för miljön och konsumenternas stöd till företag
och produkter som visar på ett äkta engagemang för hållbarhet ökat. Just
hållbarhet är något som återspeglar sig i LG:s senaste soundbars i allt från
tillverkningsprocessen till material och förpackningar som används.
LG tar ett mer miljövänligt tillvägagångssätt när det gäller produktutveckling,
förpackning och transport av sina 2021-soundbars vilket inkluderar de första
ljudprodukterna i branschen som får SGS Eco Product Certification. I många
av modellerna har LG ersatt material som använts i tidigare modeller med
återvunnet material, exempelvis en modell med tyg tillverkat av återvunna
PET-flaskor (3). Varje SP7Y-soundbar, som certifierats som Global Recycled
Standard-kompatibelt och validerats enligt UL-miljökrav, innebär knappt sju
plastflaskor som fått ett nytt liv och syfte.
För att ytterligare minska miljöpåverkan och avfall har LG infört nya
förpackningar med mindre miljöpåverkan för hela sin soundbar-serie.
Förpackningarna, som främst består av återvunnen formad pappersmassa och
betydligt mindre EPS-skum och -plast, har fått Eco Product-certifiering från
Societe Generale de Surveillance (SGS), en respekterad leverantör av test-,
inspektions- och certifieringstjänster baserad i Genève, Schweiz (4). SGS gav
certifiering till LG:s nya soundbars då man anser att de har minimal
miljöpåverkan eftersom de avger mindre luftföroreningar, innehåller få
farliga ämnen och ger en hög grad av återvinningsbarhet. Dessutom är
förpackningen utformad i "L" -form så att fler enheter kan få plats i färre
lastbilar, vilket innebär lägre koldioxidutsläpp, en avgörande del för att
uppnå miljömässig hållbarhet.
De första modellerna förväntas nå svenska butiker under april och ytterligare
modeller kommer att lanseras efter hand. De första tillgängliga modellerna
inkluderar SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y samt SPD7Y.
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###

1

Models SP11RA, SP9YA, SP8YA are compatible with multiple voice assistants.

2

Models SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y, SPD7Y feature Meridian Horizon.

3

Model SP7Y uses jersey fabric made from PET bottles.

4

Models SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y are certified as Eco Products by SGS.

Om LG Electronics
LG Electronics Inc. (LG), med över 70 000 anställda som arbetar på 140
platser runt om i världen och en total global försäljning på 56 miljarder dollar
under 2020, är en globalt ledande teknikinnovatör inom hemelektronik,
vitvaror, och mobilkommunikation. Företaget består av fem affärsenheter Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Mobile
Communications, Vehicle Components samt B2B - och är en av världens
ledande tillverkare av konsumentelektronik, vitvaror, mobiltelefoner samt
lösningar för kyla och värme. LG strävar ständigt efter att utveckla hållbara
produkter som gör livet enklare för konsumenter över hela världen. Som ett
bevis för detta arbete belönades LG med Platina-status, den högsta nivån, i
EcoVadis hållbarhetsanalys i december 2020. För mer information och
nyheter om LG Electronics, besök www.LGnewsroom.com.
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