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PREDSTAVITEV

Popolno doživetje športa, filma, iger in glasbe

Zvok in slika v sodobnem ambientu
..Pred 15 do 20 leti smo prostor prilagodili ozvočenju, danes ozvočenje prilagodimo prostoru in namenu uporabe..

klasično-moderne opcije, avdiofili na Hi-Fi klasiko.
Vgradne sisteme se ponavadi projektira v fazi gradnje ali prenove, vse ostale opcije so odprte kadarkoli. Zvočnike lahko kombiniramo v različnih trendovskih barvah. Za namestitev uporabimo stenske
in stropne nosilce ali jih postavimo na ali poleg TV
omarice. Pri izbiri moramo poleg estetike paziti, da
bo zvok adekvatno zapolnil prostor. Enako velja za
dovolj zmogljivo pametno centralo sistema.
Za najboljši rezultat je smotern posvet s strokovnjakom.

Kaj pa slika?

Zvok in slika združujeta družbeno komunikacijo in
ustvarjata prijetno bivalno okolje. Skozi zgodovino
sta ena najpomembnejših človeških spremljevalcev pri ustvarjanju, druženju in sproščanju.
Hiša, stanovanje ali poslovni prostor brez dobre
avdio in video opreme je prazen, neoseben in
žal sili ljudi v individualno samoto in posledično
v »buljenje« majhnih ekranov v obliki naših telefonov. Časi minimalizma in tovrstnega oprem
ljanja prostorov počasi postajajo zgodovina.
Ste že slišali govoriti ljudi: »Pri nas sploh ne gledamo TV-ja in ne poslušamo glasbe«. Potem pa
vsak družinski član v svoji sobi na svojem malem
ekranu ... Res napredno.
Torej, ponovno se vrača druženje v prijetnem
okolju, saj smo ljudje v osnovi družabna bitja in
z novimi tehnologijami lahko sedaj vse tehnikalije uživamo v krogu prijateljev ali družine.

Pozabljeno druženje se vrača
Pametne avdio-video naprave, ki jih lahko
upravljamo prek telefona, omogočajo, da zvok
prihaja iz kakovostne opreme in ne iz slušalk ali
kot šumenje direktno iz telefona. Avdio predstava postane družabna in približek tega, kar so
doživljali naši »daljni« predniki, ki so pred revolucijo pametnih telefonov začuda skupinsko uživali v glasbi, mogoče celo zapeli ali zaplesali.
Podobno je z video vsebinami. Zakaj bi sliko družinskega potovanja pokazali na ekranu telefona,
če je v sekundi preslikana na ekran sodobnega pa-
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metnega televizorja ali projekcijskega sistema. Odpade tiščanje glav ob majhnem nepreglednem
ekranu in ugibanje, kaj sploh slika predstavlja.
Ste si že ogledali tekmo, igrali igro ali pogledali film
s polnim Dolby Atmos večkanalnim zvokom in na
dobrem 4K TV-ju ali projektorju? Verjemite, gre za
prvovrstno izkušnjo, še boljša je v družbi.
Naročite se na demonstracijo pri ponudniku avdio-video opreme in se prepričajte na lastne oči
in ušesa.

Sistem ozvočenja
– multiroom in nadzor prek telefona
V osnovi je glavno ozvočenje ponavadi v dnevni sobi. Tam postavimo ozvočenje ob bok dobremu televizorju ali projekcijskemu sistemu.
Ozvočenje je lahko večkanalno in lahko dobro
predvaja glasbo ter producira efekte priljubljenega filma, športnega spektakla, igre ali oddaje.
Vsa ostala ozvočenja, npr. v drugih sobah, so
lahko ambientalna. Danes lahko ozvočimo več
prostorov brez visokih stroškov, sistem pa deluje enotno. To pomeni, da v vsaki sobi lahko poslušamo drug vir zvoka ali en vir poslušamo v
vseh prostorih. Vse prostore vidimo na ekranu
telefona in jih lahko upravljamo, kjerkoli smo, le
telefon mora biti v istem lokalnem omrežju.

Dober zvok za vsak okus
Ljubitelji minimalizma prisegajo na vgradne in
diskretne rešitve, tisti z večjimi avdio apetiti na

V osnovi se televizor ali projektor kupi na podlagi velikosti prostora ter oddaljenosti od gledišča
in ne na podlagi največje akcije v trgovini s pohištvom. Kar nekaj tehničnih dejavnikov je, ki jih
je dobro upoštevati pri nakupu v poplavi različnih možnosti. Zavedajmo se, da TV kupujemo v
povprečju za dobo 5-7 let in akcija z 200 EUR
nižjo ceno nas bo bolj »pekla« v oči kot tistih nekaj evrov na letni ravni v primeru primernega
TV-ja za naš ambient.

Namestitev prepustite strokovnjaku
V preteklosti je veljalo, da smo kupili Hi-Fi in TV,
ju prinesli domov in priklopili sami.
V sodobnem času to naredijo zgolj zagrizeni ljubitelji elektronike, saj so celoviti hišni sistemi
kompleksnejši. Zahtevajo poznavanje avdio-video in IT sistemov obenem.
Obrnite se na specializirano trgovino, kjer vam
bodo na podlagi ogleda vašega prostora, hiše,
stanovanja ali poslovnega ambienta svetovali in
ponudili storitev na ključ, vključno s priučitvijo
upravljanja sistema.
(P. R.)
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