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PLUS/MINUS
Plus:
Lyder om muligt endnu bedre
i dag og er ikke længere kun forbeholdt
Apple-enheder. Har AirPlay
og Spotify Connect.
Minus:
Ingen app til Android. Savner
'multirumsfunktion'. Må gerne omfatte
endnu ﬂere musikkilder.
Ikke helt billig.

Zeppelinens
triumferende
tilbagekomst

Trådløse højtalere som
den nye “Zeppelin Wireless” fra Bowers & Wilkins er ikke helt billig,
men til gengæld er lyden
i topklasse. Foto: PR/B&W

Bowers & Wilkins luksuriøse, trådløse højtalere
er mere velspillende end nogensinde før.
JONAS EKELUND | bolig@jp.dk

D

en første “Zeppelin” var den første
rigtige high end-iPod-højtaler. Tre år
senere kom “Zeppelin Air”, som indførte AirPlay og klarede sig lige så
ﬁnt i tests. Nu kommer den opgraderede “Zeppelin Wireless” med Bluetooth, hvilket muliggør endnu ﬂere
anvendelsesmuligheder. Men dette er en helt ny
højtaler – ikke blot en mindre opgradering.
Den øverste overﬂade skjuler tre knapper, som
kan justere volumen eller pause/tænde for musiken. Al øvrig håndtering foretager man fra sin
mobile enhed. Anvender man Android, må man
nøjes med Bluetooth, som dog har aptX-backup
for bedre lydkvalitet. Ellers kan man bruge Spotify Connect, som kan koble sig på ens netværk.
Med Apple-enheder har man ﬂere valgmuligheder, så det gælder bare om at vælge højtaler fra
AirPlay-menuen og derefter vælge musiktjeneste
eller downloadet musik.
Det første, som slår en, er, hvor åben lyden er,
og hvordan den fylder rummet. Klarheden er
enestående, hvilket giver en fantastisk følelse af
nærvær i forhold til akustisk musik. Det lyder
helt enkelt raffineret nok til at kunne godkendes
af selv kræsne lyttere. Men man er for den sags
skyld ikke gået på kompromis med volumen og
basgengivelse. Dette er en af de få trådløse højttalere, som ikke drukner i en afgrundsdyb bas.
Den lille, legendariske “Zeppelin” er tillbage
med sin ikoniske form og sin kompromisløse lyd.
Denne gang henvender den sig til alle, takket
være Bluetooth og Spotify Connect. Og den er
ombygget fra bunden, hvilket gør, at den lyder
bedre end nogensinde. Lydkvaliteten er faktisk så
god, at den let kan erstatte et stereoanlæg for
dem, som gået over til at have musikken på mobilen. Selv om den svier i tegnebogen, er udgiften
det værd, hvis man vil have god lyd. N

BOWERS &
WILKINS
ZEPPELIN
WIRELESS
Tilslutninger:
Wi-ﬁ, Ethernet,
Bluetooth 4.1, Aux
Effekt: 2 x 25 W,
2 x 25 W, 1 x 50 W
Frekvensomfang:
44 Hz–28 kHz
Mål: 66 x 19 x 18 cm,
6,5 kg
Pris: 6.700 kr
www.hiﬁklubben.dk
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