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Rejser

Anmeldelse

LØRDAG DEN 7. JANUAR 2017

Stilfuld entré
på udebanen

SPECIELT
ANBEFALET

Danske Dali er kendt over det meste af
verden for deres højttalere til hjemmebrug.
Nu kommer de med deres første bud på en
rejsehøjttaler, du kan have med på farten.

DALI KATCH
– BLUETOOTH-HØJTTALER
Bestykning: 2x3,5" bas/mellemtone,
2x¾" dome, 2 x slavebas

Frekvensområde: 49 Hz – 23 kHz
(tolerance ikke opgivet)

JOHN ALEX HVIDLYKKE | Lyd & Billede | rejseredaktionen@jp.dk

Forstærkereffekt: 2x25 W klasse D

D

ali Katch er en håndbærbar højttaler i mellemformat og med hank. Fronten og bagsiden er dækket af et plastgitter, der igen
dækker for frontstoffet. Resten af kabinettet udgøres af en solid aluminiumramme. En
bærestrop i kunstlæder gør det let at tage højttaleren i hånden. Når den står på et bord eller en
hylde, kan stroppen låses med en skrue.
Fra nedre mellemtone og opefter er kvaliteten
rent ud sagt fremragende. Stemmer lyder naturligt og frit, og opløsningen er noget af det bedste,
jeg har hørt på en bærbar højttaler. Det, der gør,
at kvaliteten skiller sig ud, er især renheden og
friheden for resonanser. På de fleste rejsehøjttalere synger plastickabinettet lystigt med på musikken. Det gør det i langt mindre grad her.
Dali har været længe om at komme med deres
første bærbare model, men nordjyderne har
brugt ventetiden godt og har lanceret et gennemført lækkert og ambitiøst produkt.

Katch er uomtvisteligt en af de bedst
lydende Bluetoothhøjttalere i ”bogformatet”. Dens rene og resonansfri gengivelse skiller den ud fra
hovedparten af kompakte højttalere. Til
gengæld er den samtidig blandt de absolut
dyreste af slagsen. Lydmæssigt giver Katch fuld
valuta for pengene, og
designet er ligeledes i topklasse.
Spørgsmålet er, hvor
mange der er villige til
at betale, hvad det koster
at komme derop.
Xxxxx

Tilslutning: Bluetooth 4.0 (aptX, NFC),
AUX (3,5 mm stereo mini-jack), USB (til
opladning)

Batteri: 2.400 mAh, op til 24 timers
spilletid

Mål: 13,8 x 26, 8 x 4,7 cm

Vægt: 1,1 kg

Pris: 2.899 kroner

Plus: Ægte 360 graders lyd. Kan spille både
rent og højt. Superlækkert design.

Minus: Koster lige så meget som langt større
højttalere. Besynderlig EQ-funktion.
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Safari i Tsavo og Amboseli + badeferie ved kysten • 14 dage
Tag på en fantastisk safari i Kenya med unik mulighed for at se The Big Five. På denne oplevelsesrige safarirejse vil I
opleve to af Kenyas nationalparker med mulighed for unikke dyreoplevelser. Oplev Tsavo, Kenyas største og ældste
nationalpark, og Amboseli med de mange elefanter. Rejsen kombineres med et lækkert ophold ved det turkisfarvede
Indiske Ocean før og efter safarien. En rejse, hvor I får utrolig meget for pengene!
Afrejse 2017:
2. juli, 12. juli & 19. juli

Kontakt Henrik
tlf: 65 65 65 65
salg@benns.dk

DANMARKS ABSO
LUT
SKARPESTE PR
IS!

fra kr.

15.998
pr. person i delt
dbl. værelse

Prisen inkluderer bl.a.: Fly t/r inkl. skatter/afgifter/transfers • 9 nt. på Travellers Beach Hotel / Leopard Beach Resort
v. Det indiske Ocean - 4 nt. FØR / 5 nt. EFTER safarien • Halvpension på Travellers Beach Hotel / Leopard Beach Resort
• 1 nt. på Ashnil Aruba Lodge • 2 nt. på Amboseli Serena Lodge • 1 nt. på Kilaguni Serena Safari Lodge
• Alle safarikørsler som nævnt i ovenstående program • Helpension under safarien • Garanti for vinduesplads på safarien

benns.dk

Dit personlige
rejsebureau

