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En hel uppsjö tekniker
TV-tillverkare är så måna om att göra TV-

apparaterna tunnare, att de små högtalare 

de använder ofta saknar varje form av rimlig 

ljudkvalitet.  Men det här problemet löser 

Minx TV!

Seriösa högtalare: Minx TV:s 

digitala förstärkare levererar 

imponerande kraft och kontroll, 

samtidigt som dess inbyggda subbas 

på 6,5 tum (165 mm) garanterar att 

TV-program och filmer kommer att få ett 

stort ljud som matchar de allra häftigaste 

actionsekvenserna. Och de två patenterade 

BMR-elementen (Balanced Mode Radiator) 

på 2,25 tum (57 mm) levererar ett brett 

ljud som fyller ut rummet, imponerande 

musikaliska prestanda och otroligt tydlig 

återgivning av röster – du kommer aldrig 

mer att behöva höja volymen för att höra 

dialogen.

100 W förstärkare: Subbasen på 

50 watt plus två 25-wattskanaler 

för BMR-elementen ger 

tillsammans ett ljud som är stort nog att 

fylla varje rum i ditt hem och matcha all 

hemmabioaction du vill titta på.

Streaming via Bluetooth: Minx 

TV kan till och med streama ljud 

via Bluetooth!  Stereokompatibel 

Bluetooth finns i nästan alla smartphones, 

surfplattor och datorer, och så länge din 

enhet finns inom räckvidden på upp till 10 

meter kan du enkelt streama ljudet trådlöst. 

Utöver SBC-rutinen (Standard Bluetooth 

Codec) stödjer Minx TV även Bluetooth-

systemet aptX som erbjuder mycket högre 

kvalitet och låter ännu bättre – det kramar 

precis alla digitala detaljer ur ljud som 

streamas trådlöst via Bluetooth.

DSP-teknik (Digital signal 
processing): För att locka fram 

ett så stort ljud som möjligt ur 

Minx Airs kompakta hölje utnyttjar Minx TV 

avancerad teknik som utvecklats för musik- 

och filmproduktion. Resultatet är helt 

fantastiskt och ger ett ljud som är högre, 

tydligare och fylligare än det som andra allt-

i-ett-boxar för TV kan leverera.

Minx TV - en box, stort  
ljud, inget trassel

Det är insidan som räknas

För varje år som går blir TV-apparaterna större och större, 

samtidigt som de mer och mer används som den centrala 

punkten i våra underhållningssystem.  De kan användas för 

att surfa på internet och spela musik från praktiskt taget 

vilken källa som helst och ger dig enkelt direkt tillgång till 

alla dina digitala filer och en uppsjö av streaming-tjänster, 

internetradiostationer och video-webbplatser. Men dagens 

TV-apparater blir också allt tunnare, vilket innebär att de inte 

längre har plats för några anständiga inbyggda högtalare. 

Det här leder till att de flesta av dagens TV-apparater har ett 

platt och livlöst ljud som bara låter tråkigt och burkigt.  

Minx TV är en fantastisk uppgradering för varje platt-TV. 

Om du vill ha en enkel lösning utan en massa surround-

högtalare så är Minx TV en perfekt lösning för dig. Till 

skillnad från soundbar-högtalare levererar den slagkraftiga 

prestanda utan någon extern subbas, samtidigt som du 

även här slipper belamra vardagsrummet med 

kablar och högtalare.

Minx TV kan till och med streama ljud 

i hög kvalitet via Bluetooth, vilket gör att 

du kan spela upp ljud trådlöst från vilken 

telefon, surfplatta eller dator som helst 

via Minx TV.
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”Skillnaden jämfört med min TV:s 

intetsägande inbyggda ljud var fantastisk. 

Top Gear blev övertygande dramatiskt, 

medan de mumlade replikerna i Downton 

Abbey blev kristallklara.”

Vince, säljare

En kommentar från konstruktören

Enastående anslutningsmöjligheter 
Digitalt ljud: Minx TV har en optisk Toslink-ingång som gör att du 

kan hämta en digital signal direkt från TV:n.  Minx TV bearbetar 

den högkvalitativa ljudsignalen för att leverera ett mycket bättre 

ljud än du vanligtvis får från TV:ns inbyggda högtalare. Det ingår till och 

med en optisk kabel!

Kabelanslutning: Minx TV har också en analog ljudingång för 

antingen RCA-kontakter eller en 3,5 mm minijack-kontakt.  Det 

här är väldigt användbart om inte din TV har någon digital 

ljudutgång, och kan även komma väl till pass om du t.ex. har en gammal 

iPod.  Via den analoga ingången på Minx TV kan du ansluta en extern källa 

som en TV eller MP3-spelare och spela upp ljudet via Minx TV och fylla 

rummet med ljud i fantastisk kvalitet.

Obs: Om minijack-ingången används så prioriteras denna före RCA-

ingången som då kommer att bli tyst.

Streaming via Bluetooth: Minx TV kan till och med streama 

ljud via Bluetooth!  Stereokompatibel Bluetooth finns i nästan 

varje smartphone, surfplatta och dator, vilket gör det enkelt att 

streama ljud trådlöst. Och tack vare att Minx TV stödjer Bluetooth-systemet 

aptX som erbjuder mycket bättre kvalitet, så kommer du att få bästa 

möjliga ljud från alla dina Bluetooth-enheter.

Få stort ljud från din stora platt-TV och dina 
Bluetooth-enheter – allt via en och samma 
box som du enkelt konfigurerar

BMR-element
Patenterade BMR-element (Balanced Mode Radiator) levererar 

ett bredare, fylligare ljud jämfört med traditionella högtalare i 

samma storlek, vilket gör dem perfekta för allt-i-ett-system för TV, 

film och musik. Vanliga högtalare, som de du hittar i TV-apparater 

och soundbar-högtalare, använder en pistongbaserad rörelse 

fram och tillbaka för att skapa ljud. Våra BMR-högtalare skapar 

ljud genom att inte bara röra sig fram och tillbaka, utan även 

vibrera horisontellt och vertikalt, vilket ger ett mycket bredare 

ljud. Det här gör att ”sweet spot” blir mycket större – oavsett var 

i rummet du sitter kommer alltså Minx TV att låta fantastiskt.

 

Ordentlig bas!
6,5-tums subbas: Minx TV har en inbyggd, nedåtriktad subbas 

för att ge kraftigare bas. Till skillnad från soundbar-högtalare så behöver du här inte 

ansluta någon extern subbas. Och eftersom subbaselementet pekar nedåt har det 

ingen betydelse var du placerar enheten, samtidigt som du inte riskerar att någon 

stöter vid högtalarkonen.  

Musik precis som artisten hade 
tänkt sig den!
Minx TV:s överlägsna ljudkvalitet får YouTube och musikkanaler såsom 

VEVO att låta bättre än någonsin – precis som artisterna hade tänkt 

sig sin musik.
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Minx TV har en miljövänlig funktion för automatisk avstängning.  
Om inget ljud har spelats upp under 30 minuter stängs Minx TV av 
automatiskt för att spara ström.

Visste du det här?

4 olika ljudlägen
Det finns 4 olika ljudlägen som du kan välja via fjärrkontrollen och 

som du kan använda för att få en bättre ljudupplevelse utifrån vad 

du lyssnar på och beroende på dina egna preferenser. Varje ljudläge 

justerar EQ-inställningarna för den inbyggda 100-wattsförstärkaren 

en aning så att ljudet passar olika typer av lyssning.

1. Röst: Gör så att röster hörs tydligare. Det här läget säkerställer 

att röstspåret blir mer detaljerat och lättare att uppfatta, och lämpar 

sig för dem som sitter långt ifrån TV:n eller har svårt att urskilja tal.

2. Musik: Det här läget ger en mer kontrollerad användning av 

Center-kanalen för att förhindra att den främre delen av den 

musikaliska ljudbilden blir för smal.

3. Film: Det här läget återskapar en medelstor biomiljö och höjer 

effekter och andra actionrelaterade ljud. Ljudspår och dialog 

separeras för att ge ljudspåret en mer imponerande karaktär.

4. TV: Tar TV-ljud i mono eller stereo och skapar en surround-effekt 

som ger en omslutande ljudupplevelse.

Minx TV minns upp till 8 olika Bluetooth-enheter som den parats ihop 
med, så varje gång du slår på den kommer den automatiskt att paras 
ihop med någon av de senaste 8 enheterna den parats ihop med utan 
att du behöver gå över i kopplingsläget igen.

Visste du det här?

Enkel att placera
Du kan snabbt och lätt placera Minx TV antingen under TV:n eller på översta 

hyllan i din TV-bänk.

Spela alla dina 
favoritlåtar via Minx 
TV – oavsett var du 
har dem
Minx TV:s inbyggda Bluetooth-funktion för trådlös streaming gör den till 

mycket mer än bara ett riktigt bra system för TV-ljud. Få tillgång till den 

musik som finns lagrad på din smartphone, surfplatta eller bärbara dator 

och spela dina favoritlåtar via Minx TV.

Nu kan du spela allt du har på din Bluetooth-enhet via Minx TV – allt från 

dina egna musikfiler till streaming-appar som till exempel Spotify, WiMP eller 

BBC iPlayer.  

Vad du än kan lyssna på i din telefon, surfplatta eller bärbara dator så 

kommer det att låta oändligt mycket bättre på Minx TV!

Enkel att placera
Med Minx TV medföljer till och med alla kablar du 

behöver, plus en elegant fjärrkontroll där du kan 

ange volym, ingång och ljudläge.
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Lyssna på all din musik oavsett var den finns. 
Minx TV kan spela all din musik – oavsett var den 

finns – på din smartphone, surfplatta eller dator.  I 

och med att Minx TV har både digitala och analoga 

ljudingångar och stödjer streaming via Bluetooth, så 

blir du inte bunden till någon särskilt typ av TV eller 

enhet – den kan spela musik och film från dem alla!

Inget trassel 
Minx TV är en fantastisk uppgradering för varje platt-

TV. Om du vill ha en enkel lösning utan en massa 

surround-högtalare så är Minx TV en perfekt lösning 

för dig. Till skillnad från soundbar-högtalare levererar 

den slagkraftiga prestanda utan någon extern 

subbas, samtidigt som du även här slipper belamra 

vardagsrummet med kablar och högtalare.

Förstklassiga komponenter 
För att leverera bästa möjliga ljud använder Minx 

TV en kraftfull, DSP-styrd förstärkare på 100 W för 

att driva patenterade, högkvalitativa BMR-element 

(Balanced Mode Radiator).  Den har till och med en 

subbas på hela 6,5 tum!

Streaming-tjänster, appar och musik 

Genom att koppla din enhet till Minx TV via Bluetooth 

får du förbluffande, överlägsen ljudkvalitet från appar 

och streaming-tjänster via din smartphone, surfplatta 

eller dator. Via Minx TV kan du snabbt och lätt lyssna 

på populära tjänster som Last.fm, Spotify eller BBC 

iPlayer Radio i förbluffande kvalitet.

Spel 
Om du spelar spel på din TV, telefon eller surfplatta 

så vet du hur värdelöst ljudet kan låta. Men nu kan 

du skicka över ljudet till Minx TV och höra smällar, 

explosioner och effekter med fantastiskt detaljerat 

ljud!

Olika ljudlägen 

Det finns 4 olika ljudlägen som du kan välja via 

fjärrkontrollen och som du kan använda för att 

få en bättre ljudupplevelse utifrån vad du lyssnar 

på och beroende på dina egna preferenser. Varje 

ljudläge justerar EQ-inställningarna för den inbyggda 

100-wattsförstärkaren en aning så att ljudet passar 

olika typer av lyssning.

Kristallklara röster 
Röst-läget säkerställer att röstspåret blir mycket mer 

detaljerat och mycket lättare att uppfatta, och lämpar 

sig för dem som sitter långt ifrån TV:n eller har svårt 

att urskilja tal.

Digitalt ljud 

Minx TV har en optisk Toslink-ingång som gör att du 

kan hämta en digital signal direkt från TV:n.  Minx 

TV bearbetar den högkvalitativa ljudsignalen för att 

leverera ett mycket bättre ljud än du vanligtvis får 

från TV:ns inbyggda högtalare. Det ingår till och med 

en optisk kabel!

Miljövänlig  

Minx TV har en miljövänlig funktion för automatisk 

avstängning.  Om inget ljud har spelats upp under 30 

minuter stängs Minx TV av automatiskt för att spara 

ström.

Presterar under press 

Minx TV klarar TV-apparater med en vikt på upp 

till 30 kg, vilket är mycket mer än andra TV-

högtalare klarar.

De främsta anledningarna till varför du ska köpa Minx TV
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Minx TV levererar ljud av exceptionell kvalitet från praktiskt taget vilken källa som helst. Här är 
10 anledningar till varför du ska välja Cambridge Audio Minx TV framför andra system.
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