Så skapar du en

hemmabio-upplevelse

Även om vi inte vill erkänna det spenderar vi en stor del av vår lediga tid på att titta på TV,
vare sig det är en film, nyheterna eller din favoritserie. Men för att få en riktig bioupplevelse hemma krävs det mer än att bara montera en stor TV på väggen. Det finns flera saker
du behöver tänka på - storleken på ditt rum, belysningen, högtalarna... Vi på TechBuddy
kommer nu gå igenom alla aspekter mer detaljerat, så att du steg för steg kan skapa en
bioupplevelse i ditt egna vardagsrum.

Vad är en hemmabio?
En hemmabio försöker återskapa bild- och ljudkvaliteten i en biograf, fast i ditt hem. Bildaspekten uppnås ofta en
storbilds-eller HD-TV eller ett projektorsystem. Ljud av hög kvalitet uppnås oftast med ett surroundljudsystem.
Men hemmabio kan också, tekniskt sett, vara lika enkelt som att mörklägga rummet hemma eller köpa till en enkel
högtalare till TV:n.

Skapa hemmabio-upplevelse hemma
Ljud- och TV-tekniken har förbättrats kraftigt
de senaste åren, vilket gör det möjligt att
skapa en otrolig hemmabio-setup i ditt vardagsrum. I en tid då biograferna antingen är
stängda eller har begränsad kapacitet har det
aldrig känts viktigare att veta hur man sätter
upp sin egna hemmabio.
Nedan hittar du en guide över vilken typ av
teknik du behöver för att skapa bästa möjliga
hemmabio-upplevelse.

1. Se till att förhållandena i ditt rum är rätta
Först och främst krävs det ett medelstort rum (minst 10 kvadratmeter) där du kan kontrollera mängden ljus som
släpps in. Om ditt rum har många fönster kan det vara värt att installera mörkläggningsgardiner så att du enkelt
kan blockera eventuellt externt ljus. Du kan även använda en smart glödlampa för att justera belysningen via
din mobil eller dina virtuella röstassistent (till exempel Google Home eller Amazon Alexa). Vi rekommenderar
Xiaomi Mi Led Smart Bulb, eftersom den ger ett brett utbud av färger och ljusstyrka.

2. Kontrollera din TV
En smart TV är användbar om du vill streama filmer, eftersom den har tillgång till appar som Netflix, Viaplay
och HBO. Har du inte en Smart TV? Inga problem! Så länge din TV har en HDMI-ingång tillgänglig kan du
använda Google Chromecast som simulerar att TV:n är en Smart TV. Istället för en TV kan du också använda
en projektor för att titta på filmer på en av väggarna eller på en projektorskärm. Om du vill lära dig mer om
TV och hur du väljer rätt TV för dig kan du registrera dig till vårt gratis webinar torsdagen den 26 november
11:30, eller ringa oss på TechBuddy.

3. Hitta rätt ljudsystem
Om du vill ha en riktig bra hemmabio-upplevelse är ditt ljudsystem väldigt viktigt. Du kan bland annat
välja att använda dig av en soundbar eller hemmabiohögtalare.
Vilken ska just du välja?
En soundbar är rätt för dig om:
•
•
•
•

du inte behöver ha den bästa ljudkvaliteten, men du vill ha bättre kvalitet än din TV:s inbyggda
högtalare
du inte vill lägga för mycket tid på installationen
ditt rum inte möjliggör hemmabiohögtalare
du vill använda ljudsystemet med flera enheter (din TV, din mobil, din dator etc.)

Hemmabiohögtalare är rätt för dig om:
•
•
•

du har ett stort rum där du kan installera alla högtalare och delar ordentligt
du letar efter bästa möjliga ljudkvalitet
du vill ansluta den till en eller kanske två enheter utan att behöva flytta den från var den är

Vi rekommenderar följande produkter när du skapar din hemmabio-upplevelse, med svårighetsnivåer
som anges från 1 för nybörjare till 9 för experter.

SURROUND SOUND SYSTEM
Logitech Z906 5.1 högtalarsystem Surroundljud
•
•
•
•
•
•

Optimalt surroundljud: Detta 5.1-högtalarsystem är certifierat av THX - ett företag som arbetar
med att utveckla ljudstandarder.
Det ger fullt ljud och kraftfull bas och skapar ett väldigt realistiskt ljud
Mångsidig konfiguration: Stöder flera ljudingångar samtidigt. Upp till 6 kompatibla enheter kan
anslutas (t.ex. TV, PlayStation etc.)
Integrerade kontroller: Du kan justera volymen för varje högtalare och subwoofer från kontrollpanelen eller den trådlösa kontrollen
Svårighetsgrad: 9
Pris: cirka 3000 SEK

SOUND BAR + DOLBY DIGITAL
SAMSUNG HW-T420 Soundbar + Dolby Digital 2.1 trådbunden subwoofer

•
•

•

•

•

•
•

Kraftfull bas: stereoljud och 6,5-tums
subwoofer
Smart Sound: Soundbaren analyserar
automatiskt ljudkällor för att optimera
ljudet
Spelläge: Automatiska inställningar
optimerar ljud så du inte distraheras av
buller
Trådlöst surroundljud: låter dig omvandla
din soundbar till ett surroundljudsystem
enkelt och utan kablar
Bluetooth-anslutning: anslut din
soundbar till din Samsung TV via
Bluetooth-anslutning
Svårighetsgrad: 5
Pris: cirka 2700 SEK

SOUNDBAR
Soundbar 2.0 BOMAKER
•
•
•
•
•
•
•

2.0 soundbar med fyra fullrange högtalare upp
till 120db
High-fidelity 3D-surroundljud - det kommer
kännas som att du är med i filmen
Flera anslutningar (USB, AUX, Bluetooth ...)
Personligt ljud med 4 olika ljudlägen
Inkluderar inte subwoofer
Svårighetsgrad: 1
Pris: cirka 1000 SEK

4. Se till att allt är anslutet
Om du har en Smart TV och en soundbar/hemmabiohögtalare måste du ansluta dina högtalare antingen
med koaxialkabel, optisk ingång (nödvändiga kablar finns tillgängliga i elaffärer, om de inte medkommer) eller
Bluetooth; Om du använder det sista alternativet, i menyn “Alternativ” på din TV, hitta Anslutningar > Bluetooth
och följ dess steg, då varje TV är olika. Vid hemmabiohögtalare, kom ihåg att du måste ställa in de olika högtalarna som visas i instruktionerna för att uppnå surroundljud.
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När dina högtalare är anslutna öppnar du helt enkelt din favorit streamingapp, justerar dina lampor med
din smartphone eller din virtuella assistent och njuter.
Om du använder Apple TV eller Chromecast måste du ansluta dem till din TV via HDMI-ingången, trycka på
“källor”-knappen på fjärrkontrollen och söka efter “HDMI” i menyn. Där kommer din enhet att guida dig genom konfigurationen. När du har installerat klart behöver du bara konfigurera dina högtalare, som nämnts i
föregående punkt, och du är klar! Välkommen till din hemmabio - hämta lite popcorn!

ORDLISTA

High-Fidelity-Surround-Sound-System - omger tittaren med högtalare som uppfyller olika funktioner, för
att göra upplevelsen mer realistisk.
Soundbar - en bar som placeras framför TV:n för att nå en fantastisk ljudkvalitet.
5.1 högtalarsystem - en grupp högtalare som är placerat på följande vis - 3 högtalare framför tittaren
och 2 bakom - vilket ger ett surroundljud.

Subwoofer - en liten högtalare som förstärker basljudet.
HDMI - en ingång på din TV där en HDMIkabel kan anslutas. Den överför bild, video
och ljud i hög upplösning.
Google Chromecast - en enhet ansluten
till HDMI-porten på din TV som simulerar en
Smart TV genom att strömma innehåll från
din telefon eller dator till den stora skärmen.

Skapa din egna hemmabio-upplevelse idag!
Känner du dig fortfarande osäker på
vissa punkter?
Kontakta TechBuddy för personlig
rådgivning, så att du får den bästa möjliga
hemmabio-upplevelsen!

www.techbuddy.se

