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LG:s mest kompakta soundbar fyller
rummet med ljud för alla film- och
musikälskare
LG Electronics (LG) släpper inom kort produktnyheten LG Eclair (QP5) på
marknader runt om i världen. LG Eclair är den mest kompakta soundbar
företaget hittills har lanserat och den utnämndes till 2021 CES Innovation
Award Honoree tidigare under året. Modellen är tack vare sitt kompakta
format och stilrena design, i kombination med ett stort och uppslukande ljud,
det perfekta valet för en modern livsstil.

Trots det lilla formatet levererar LG Eclair ett kraftfullt ljud med stöd för både
Dolby Atmos and DTS:X. Och du kommer inte behöva oroa dig för att störa
grannarna då dess subwoofer vibrerar minimalt. Modellen har måtten 29,6 x
5,99 x 12,6 centimeter – en tredjedel så stor som LG:s tidigare minsta
soundbar med 3.1.2-ljud och Atmos. LG Eclair har en elegant tygklädd oval
design i klassiskt svart eller vitt vilket gör att den passar in i alla typer av
modern heminredning.

Det avancerade 3.1.2-systemet i LG Eclair tillsammans med den medföljande
subwoofern kommer med Meridian Audios teknik för enastående detaljrikt
ljud. Meridians Horizon-teknik konverterar tvåkanaligt ljud så att det blir
uppslukande och flerkanaligt men också troget originalljudet vilket bäddar
för en upplevelse utöver det vanliga.
LG Eclair ger dig en ännu bättre tittarupplevelse tack vare stöd för 4K-passthrough, vilket gör det möjligt att njuta av fantastiskt 4K- och HDR-innehåll,
inklusive Dolby Vision, på dina favoritströmningstjänster. Dessutom
analyserar LG AI Sound Pro innehållet som spelas och tillämpar automatiskt
de bästa ljudinställningarna, baserat på vilken typ av innehåll som visas,
oavsett om det är nyheter, musik eller film.
Modellen har inte bara ett fantastiskt ljud, den är också utvecklad med tanke
på bekvämlighet som att den till exempel kräver färre kablar utan att offra
ljudkvaliteten. Det är möjligt tack vare stöd för eARC (enhanced audio return
channel) som möjliggör förlustfri överföring av 5.1-, 7.1-ljud såväl som
uppslukande ljud genom Dolby Atmos och DTS: X på kompatibla TVapparater. Ägare av LG:s TV-apparater från 2021 kan också dra nytta av ljudet
som görs möjligt med TV Sound Mode Share, som kombinerar
processorkraften från LG:s senaste a (Alpha) AI-processorer och AI Sound Pro
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för att ta fram de finaste detaljerna i ljudet från innehållet.

När LG designade Eclair var det inte bara med syfte att höja hemmets
tittarupplevelse genom dess ljudprestanda utan även för att minska dess
påverkan på miljön. Detta har resulterat i att LG Eclair har erkänts som en
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miljöprodukt av SGS Société Générale de Surveillance SA i Schweiz.
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TV Sound Mode Share och AI processor-version varierar från modell till modell.
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SGS Eco-Product-certifiering baserad på flera kategorier inklusive användning av
återvunnet material i förpackningar. Soundbar levereras i förpackning med internt
förpackningsmaterial av återvunnen formad pappersmassa, ett alternativ till
polystyrenskum och plast.

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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