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film skal ses...i biografen...hvis de da ellers får premiere der.. ellers er hjemmebiografen et fantastisk alternativ!

Drømmen om en hjemmebiograf
Jeg elsker film! Film er for mig et par timers rejse til et andet univers,
uddannelse, et blik ind i andre menneskers sjæl & kultur, begejstret
underholdning, inspiration, historie,viden, fantasi, opdagelse,
sanseindtryk, og ikke mindst kilde til refleksion og en hel masse
popkultur i familien. Vi refererer til film, bruger ansigtsudtryk, fjollede
referencer og citater fra film i hverdagen, der nærmest er vævet ind i
familiens DNA. Fra jeg tjente min første skilling som avisbud, har jeg
brugt penge på at tage i biografen, leje film, købe film o.s.v.

“Skat, det handler jo om
respekt må du forstå....
Respekt for kunsten!”
Morten Stjernholm deler
historien om hvordan
han fik "listet" en seriøs
hjemmebiograf ind i
stuen i parcelhuset (og
vel og mærke stadig er
lykkeligt gift), kravene til
den, løsningerne,
udstyret, overvejelserne
bag og meget, meget
mere i denne featureserie i flere dele.

Det definerende øjeblik...TOP GUN på VHS, 1987
Som audio mand, blev jeg fuldstændig solgt, første gang vi i radio butikken (jeg er uddannet
oprindeligt som salgsassistent i en radiobutik tilbage i starten af halvfemserne) viste kunderne
“TOP GUN” på VHS med Dolby Prologic lyd på et B&O Avant TV i 16:9 format. Siden har jeg
været tiltrukket af film, musik og lyd, og det har altid været det der har drevet min karriere, der
endte i den professionelle del af branchen både i det skabende og tekniske led, hvilket efter sigende
er en sjælden kombination af “kunstner” og nørd på samme tid.

Forskellige niveauer af hjemme bio
Igennem årene, har vi altid haft en eller anden form for diskret surround sound og TV / Projektor
installeret i stuen eller i et lydstudie i huset, så der har været adgang til at se film på en nogenlunde
værdig måde. I forbindelse med at studiet flyttede ud af huset, opstod der et lydmæssigt tomrum, og
film var en sørgelig skygge af sig selv i hjemmet. Så meget, at man faktisk ikke havde lyst til at
komme hjem til lyden af et par små bose højttalere, eller hvad det nu var vi havde tilbage.

"I forbindelse med at studiet
flyttede ud af huset, opstod der et
lydmæssigt tomrum, og film var
en sørgelig skygge af sig selv i
hjemmet. "
Det ledte til beslutningen om at prioritere at renovere hjemmebio systemet i stuen og gøre det på en
måde så det blev en mere definitiv løsning for de næste mange, mange år, med en ydelse i høj
klasse, god nok til at kunne yde kunstnernes arbejde retfærdighed. Projekt “integreret reference
hjemmebiograf i stuen” blev iværksat!

En arbejdsplads bliver til et hjem - med en stue biograf.
Jeg bor i et et-plans halvfjerdser parcelhus, - i ved af den slags man byggede under byggeboomet i
starten af halvfjerdserne, der bare skulle være billigt og bankes hurtigst muligt op. I det hus har min
bedre halvdel og jeg drevet virksomhed indtil vi kun kunne gå rundt i små gange for varer, værktøj,
kabler, papkasser og hvad ved jeg.
Da vi flyttede virksomheden ud af hjemmet, kunne vi lave en let renovering af huset (gulve, lofter,
fjerne installationer som aircondition m.m) og tænke lidt over, hvordan vi kunne få plads til en
rigtig hjemmebio. Studiet/kontoret blev til et kontor/gæsteværelse/læseværelse med et lille
stereoanlæg og TV, og herudover er der kun et soveværelse plus børneværelse. Huset har altså ikke
længere et dedikeret rum til formålet, så det skulle alt sammen kunne foregå i stuen, der er 7,2m x
7,2m stort rum, med et åbent køkken der fylder over en ¼ af pladsen. Effektivt er der altså tale om
om en vinkel stue og et asymmetrisk rum.

Spisestuens FØR-indretning , råskitse nogenlunde målfast.

Krav til hjemmebiografen
Uanset hvilket projekt man går i gang med, er altid en god ide at formulere visioner & krav grundigt
for det først. Det sikrer at man ikke mister fokus på det man i virkeligheden drømte om, når
realiteterne og nødvendige økonomiske kompromisser begynder at hobe sig op.
Vi definerede derfor en række mere eller mindre “ultimative krav”. Nogle var lidt fagligt prægede,
andre var af hensyn til at vi endelig havde fået et “rigtigt” hjem, som andre mennesker har, efter
mange år hvor virksomheden havde “overtaget” og domineret hele hjemmet. Vi var altså ikke
interesserede i at huset igen skulle komme til at føles som en arbejdsplads/lager igen med ting og
sager alle vegne.

Ønskerne "vi" kom frem til var:
Indretning & betjening:
•

Udstyr skal kunne integreres pænt i stuen eller være et andet sted.

•

Ingen gulvhøjttalere!

•

Intet elektronik i stuen der blinker og “båtter”

•

Ingen synlige kabler

•

Skal kunne integreres i de eksisterende skænke.

•

Ingen mørklægning, sort maling, popcornmaskiner eller exit skilte

•

det er en stue først, og en biograf bagefter..

•

Lærred skal ikke kunne ses når det ikke bruges.

•

Ingen ombygning eller akustisk regulering i stuen (jamen, pusling….)

•

Alt skal kunne styres fra en fjernbetjening som ikke er en glasplade.

AV Performance:
•

Vi vil have Dolby ATMOS & headroom nok til at levere reference niveau

•

4K support og HDR ja tak.

•

Lydanlægget skal også kunne spille musik, radio m.v.

•

Billedet skal "fylde" synsfeltet og se “korrekt filmisk" ud.

•

Man skal også kunne se TV & film i dagslys.

•

Man kan skulle afspille alle de fysiske medier og kilder som vi bruger

"formuler visioner & krav
grundigt for det først. Det sikrer
at man ikke mister fokus på det
man i virkeligheden drømte om,
når realiteterne og nødvendige
økonomiske kompromisser
begynder at hobe sig op."

Pris
Det er noget vi skal have måske resten af vores liv, så det skal være i orden, kram og noget vi bliver
glade for i længden der giver høj værdi. Det skal levere på alle vores parametre uden at blive
eksotisk. Vi forestiller os alt i alt at ville investere ca 500.000, og at det grundlæggende setup skal
have en levetid på mindst 10 år, så økonomien er lidt som at undvære en god bil og i stedet få en
god hjemmebiograf.. 😊
Det er selvfølgelig mange ting på en gang, men det er også det der gør det til en udfordring!

Valg af højttalere og forstærkere
Valg af højttalere & forstærkere.
Stuen har ganske enkelt ikke plads til gulvhøjttalere, så det blev stuens “skænk” der definerede den
mulige størrelse på fronthøjttalerne. Til det nye Dolby Atmos setup er der brug for tonalt matchende
højttalere der kan levere referenceniveau i lytte positionen og kan anvendes i de forskellige
placeringer.
Tonal matching
Med “tonalt” matchende højttalere menes der, at man ikke ønsker at klangen ændrer sig, i mellem
kanalerne. Forestil dig f.eks lyden af en stemme der panoreres rundt i biografen. Det ville være
distraherende, og er ikke befordrende for et godt og sammenhængende lydbillede hvis klangen
ændrer sig undervejs. Derfor er det vildt vigtigt at højttalerne har samme klangkarakter for det
bedste resultat.
Diskret design, tak
Vi vil også gerne have at bag & højde kanalerne kan fås i hvid, og at designet ikke kalder på alt for
meget opmærksomhed. Valget ender derfor på det danske firma Miller & Kreisel`s 300 serie
højttalere, der umiddelbart kunne levere på alle kravene i tjeklisten:
•

Højt output & effekt håndtering.

•

Tonalt matchede højttalere

•

bag og højde kanaler i hvid finish

•

Indbygnings, tripol, bookshelf og vægmodeller

•

“ikke larmende” design med “pænt” frontstof.

•

THX Ultra 2 certificerede

•

Cinematisk lyd

•

God spredning med et stort “sweet spot

Miller & Kreisel 300 serie "biograf" højttalere

Om Miller & Kreisel
Miller & Kreisel er kendt i professionelle kredse for deres monitorhøjttalere til studiebrug, der
benyttes især af filmlydfolk over hele verdenen. Det er især deres S-150 (kendt som MPS-2520P i
den aktive version) der er foretrukket, for dens evne til at “oversætte” den lyd man vil ende med at
høre i biografen. For en tonemester er det vigtigste at kunne stole på at lyden i studiet også
omsættes til det man ønsker at høre i biografen. Samtidig leverer disse højtalere et stort output, så
der kan mixes ved reference niveau, på trods af højttalernes beskedne størrelse.
I den professionelle verden er der få monitors der har opnået en så ikonisk status at de næsten bliver
“standardinventar” i studierne. Miller & Kreisel MPS-2520P er en af de højttaler modeller der er
blevet en hollywood darling for de egenskaber.
Den endelige bestykning vi lagde os an på blev:
Vejl.
Pris/
stk
DKK

Kanal

Højttaler (se link)

farve

egenskab

Left,
Center,
Right

Miller & Kreisel S-300

sort

ekstra højt output, 60-22.000 hz (+/- 3 db) 22.995

Left &
Right
Surround
Left &
Right
Surround
Back
Front og
Back
Height
Channels

Tripoler, med stor spredning af lyden
Miller & Kreisel S-300T hvid

15.999
80-22.000 hz (+/- 3 db)
vinklet væg model

Miller & Kreisel MP300 hvid

21.995
80-22.000 hz (+/- 3 db)

hvid
Miller & Kreisel IW-150
grill

Subwoofer Miller & Kreisel X-12

sort

Indbygnings model
9.995
80-20.000 hz (+/- 3 db)
2x12” push/pull left/right/LFE subwoofer
20-200 hz (+/- 2 db) ca 108 db SPL@1
27.995
meter

Udfordringer med placering af højttalere
De kanaler der var de største udfordringer med var placering af center kanalen og LFE. Med center
kanalen kom vi på den ide at integrere den i skænken. En fingersnild kammerat hjalp med at bygge
en kasse i de rette dimensioner, og på den måde fik vi en fornuftig placering, der dog ikke er helt på
samme linje med L/R kanalerne, men da man sidder ca 4 meter fra højttalerne er det i praksis kun et
lille kompromis. Placeringen har også betydning for hvor stort et lærred vi kan komme op i. (mere
om det senere).

Center kanal synes ok diskret med frontstof på

Center kanalen binder de to skænke sammen

Left og Right Surround:
De to S-300T tripol højttalere skulle gerne placeres i ørehøjde, hvilket er vanskeligt, da der er en halv-væg til
køkkenet på den ene side, og en rude på den anden side.
Løsningen blev derfor at montere den ene tripol på
halvvæggen, og placere den anden tripol på en pæn stand.
På den måde fik vi dem både placeret i øre højde, og
sidder rent faktisk lige i mellem dem i lytte positionen.

De øvrige kanaler var ligetil, med en høj placering på bagvæggen af surround back kanalerne der er
vinklet 30 grader, og en symmetrisk placering af top kanalerne i forhold de bagerste kanaler i loftet.

Hvidt, hvidt, hvidt... en hvid projektor på et hvidt loft, virker mindre bombastisk i stuen, men er det sidste man
har lyst til at se i en dedikeret biograf :-) Kompromis!

Vinkling af top kanaler
I bagklogskabens ulideligt klare lys, kunne vi måske have klaret top kanalerne med to højttalere
placeret lige over lytte positionen. Nu har vi fire kanaler, placeret for og bag lytte positionen, der så
spiller direkte ned i gulvet. Man kunne også have benyttet tripoler i loftet, men det havde ikke så
pænt. Derfor “kompromiset” med diskrete indbygningsmodeller i loftet. De fire loft kanaler er dog
klart en fordel, når vi er flere i “biografen”, f.eks når vi laver “film klub”, hvor sofaen til højre
vendes 90 grader, eller hvis man sidder i den bagerste sofa. Jeg tror dog at vi prøver at lave en
løsning til at vinkle top kanalerne mod lytte positionen på et tidspunkt med hjælp fra vores
installations specialist.

Det vitterligt største problem: subwooferen!
Det optimale ville være to subwoofere placeret i rummets hjørner… Dette for at få den den bedste
distribution af lyden, undgå "stående bølger", samt for at få den akustiske forstærkning man opnår
ved at placere en subwoofer i et hjørne, der mere end fordobler dens output!

Problem nummer 1: Hvor kan subwooferen overhovedet stå?
Stuen har ingen hjørner der kan bruges, og møblerne tager stort set resten af pladsen. Samtidig har
vi et højttaler setup der er dybt afhængigt af subwooferen og vil gerne kunne få leveret 115 db peak
SPL i lytte positionen... Så hmnn...

Nej til ombygning, ja til reference niveau
Forskellige indbygningsløsninger blev overvejet, herunder subwoofere i loftet, i bagvæggen o.s.v.
Disse løsninger blev imidlertid MEGET dyre og krævede ombygning af vægge i stuen, og store
kompromisser i reference lydtryk. ... og der satte den bedre halvdel truende foden ned og pegede
med en meget bestemt finger på listen over krav…. INGEN OMBYGNING! + Reference niveau, Ja
tak!

Fra een stor til to “mindre” subwoofere
Efter lang tids hoved-kløen og forsøg med b.la en enkelt, meget kraftig 85 kilo tung (123db SPL
peak@1 meter) professionel subwoofer stående foran skænken i ventre side, blev løsningen at
inddrage de to yderste skabe i skænken, fjerne låger, hylder og bagplade. Skabene kan lige akkurat
huse en M&K X-12 subwoofer hver i dybden (36 kg stykket).

Teoretisk strammere bas og ingen vibration med push-pull
design
Subwoofere er en underlig størrelse. De skal producere ekstremt lave frekvenser meget højt, og helt
ikke fylde noget. Derfor ser man tit meget små kabinetter med enheder der har meget lang vandring
og kæmpe forstærker effekt bag. Resultatet er ofte, at lyden ikke er særlig god, eller at der er
deciderede resonanser i kabinettet, der bliver til en subwoofer der danser rundt på gulvet, hvilket jeg
personligt konstaterede da jeg prøvede en Earthquake 15" subwoofer, der tog "på rejse" rundt på
gulvet under filmen..

Når man ikke kan se skoven for bare træer. Ikke optimal løsning i første fase og en dyr erfaring. Udstyret er gemt væk,
men har svært ved at komme af med varmen og det er helt umuligt at komme til bagpå hvis noget skal ændres.
Løsningen på det senere i artiklen.

M&K X12 benytter 2 x 12” enheder i push/pull konfiguration, der næsten leverer output som en 18”
enhed, og burde være ret “stramme” og hurtige i lyden, uden at forplante en masse vibration i
skænken på grund af push/pull designet. Dermed vil de formentlig også være bedre til
musikgengivelse uden for meget jordskælvs bulder og ikke mindst blive stående der hvor man stiller
dem :-)

Placering med et minimum af potentielle fase problemer
Vi placerer dem på spikes for den bedste isolation. Den venstre subwoofer får fordelen ved en
hjørneplacering, der mere end fordobler outputtet, mens den anden jo reelt befinder sig midt i
rummet i højre side. Med placeringen af de to subwoofere lige under selve venstre og højre kanal,
burde vi også have et minimum af faseproblemer at bekymre os om, så det er den optimale løsning

med indenfor de muligheder der er i rummet. Fordi de er designet af samme firma, har vi også tillid
til at de matcher S-300 fronterne ganske godt. I det endelige layout indrettes spisestue/køkkenet
således:

endeligt layout, af stuen med placering af de forskellige højttalere.

Power, reference -niveau og headroom.
Hvad er referenceniveau egentlig?
Når film & TV lyd mixes, bruger man en fælles reference for hvor højt der mixes. Man kan sige, at
da øret er vores vigtigste instrument, er det vigtigt at man er enige om hvor højt der er skruet op for
volumenknappen, når indholdet mixes. Hvis alle har skruet lige højt op og har det samme
headroom, så burde man kunne få ret konsistente resultater, fordi at øret er ret god til at vurdere
niveauet subjektivt. Det burde teoretisk betyde, at såfremt man bruger referencen, får man god

taleforståelighed i dialogen, og ikke mindst "cinematisk" brug af dynamik, da ingen kan holde ud at
sidde i en mur af høj lyd særligt længe af gangen og virkeligheden så fortæller den ansvarlige mix
engineer hvis noget er for højt. Det bør også sikre et konsistent mix, hvor du ikke skal sidde og
skrue op og ned hele tiden.

Kalibrering af niveau
Den faste indstilling af “volumen knappen” finder man ved at producere -20db pinknoise (der er
den her bredspektrede brusende testtone der indeholder alle frekvenser, lige højt) fra kilden, og det
skal i et studie producere 85db SPL (målt C vejet på et SPL meter) i lyttepositionen. Jeg
foretrækker at bruge en test Blu-ray, men enhver kilde med de korrekte signaler i det korrekte
niveau kan bruges.

10db Lavere reference niveau i hjemmet!
Biograf reference niveau vil i hjemmet lyde temmelig
højt, og derfor “nøjes” man derfor med 75db SPL ved
-20 dBFS i de fleste tilfælde til hjemmebrug.
Da vi har 20dB headroom op til maximal digital
udstyring (der er 0 dBFS), skal højttalerne i hjemmet
altså uanstrengt kunne producere 75+20 = 95db i lytte
positionen, (eller 105db hvis vi vil køre studie-standard)
LFE kanalen skal kunne levere 10db mere!
LFE kanalen (subwooferen) skal tilmed kunne levere
hele 10db mere, da vi her opererer med 30db headroom.
Vi skal altså minimum kunne producere 75+30=105db i
lytte positionen, hvilket stadig kan være svært at opnå med de fleste mere dødelige subwoofere der
kan accepteres i en stue, så her skal man som regel ty til diverse cowboytricks for at få i nærheden
af den power der er brug for. (husk at minde din kone om at din subwoofer er for lille i forhold til at
kunne gøre George Lucas ære!)

første forsøg med nok power, een stor subwoofer foran skænken. Ikke ligefrem "diskret" med en 85 kg tung monster
sub lige der.

I dette tilfælde ender vi med at bruge to MK X12
subwoofere, og regnestykket ser (LØSELIGT regnet)
således ud:
Venstre subwoofer 108+6db for hjørneplacering
=114 db@1 meter
Højre subwoofer = 108 db SPL@1 meter
114+108/2= 111+3db pga 2 subs =114 db SPL@1
meter.

Miller & Kreisel X12 subwooferen. Bemærk 12" enheden der ses forneden i "push-pull" konfiguration.

Luften "sjæler" lydtryk
(Der er masser af parametre i teorierne her, så betragt det følgende som tommelfinger
guidelines for almindelige "punktkilde" højttalere!)
For hver fordobling af afstanden mister man matematisk 6dB fra en punktkilde højttaler. I praksis i
et almindeligt rum er det snarere kun 3-4dB SPL, da akustikken og flader typisk forstærker signalet
undervejs, så tabet ikke bliver helt så stort. Vi sidder ca 4 meter fra frontkanalerne i lyttepositionen
og sjusser og derfor frem til et "luft-tab" på ca 12dB.

"For hver fordobling af afstanden
mister man i praksis i et
almindeligt rum 3-4db SPL"
Vi burde altså teoretisk kunne producere i hvertfald ca 102db fra subwooferne uden forvrængning i
lyttepositionen i denne konfiguration, hvilket er præcis det vi sigter efter. Er der brug for mere,
bliver det så med tiltagende forvrængning. Det er til at leve med i bassen.
Gode links til mere info:
Vil du vide mere om subwoofere, placering, lydtryk m.v.? Se f.eks denne guide "the art of
subwoofer placement" fra subwoofer producenten SVS.
Jeg blev også gjort opmærksom på denne fine guide til udregning af SPL fra Georg "den grå"
Geek hvor der også er et værktøj til udregning.

Forstærkere
Hvor meget effekt har vi reelt brug for?

For at levere 95dB i lytte positionen fra M&K højttalerne behøver vi teoretisk ikke
den helt store effekt, da front højttalere er rimelig effektive.
S-300 behøver 1 watt for at producere ca 93dB@1meter. For hver 3dB ekstra kræves en fordobling
af effekten. Hvis vi tager hensyn til afstanden til lyttepositionen på ca 4 meter skal der altså
teoretisk bruges 25 watt for at producere 95db i lyttepositionen.
Dette er naturligvis teori, og vi skal selvfølgelig også også indregne noget headroom.
Lad os forestille os, at vi gerne vil kunne spille studie reference niveau i lyttepositionen:
Hvis det kræver 25 watt at producere 95dB i lytte positionen, så kræver det 10 gange så meget
effekt at producere 105dB, altså 250 watt. Hvis der så bare skal være 3dB headroom tilbage i
forstærkerne, skal vi altså bruge en 500 watt forstærker.
Nu er 95 db temmelig højt i en almindelig stue, og det kan derfor ofte godt betale sig at kigge
grundigt på følsomheden på de højttalere man vil vælge, derefter regne lidt på hvor meget effekt
man egentlig har brug for, inden man betaler relativt mange flere penge for en forstærker der
eksempelvis er dobbelt så kraftig. I praksis er der som du kan se, ikke særlig stor forskel på f.eks
en 100 eller en 150 watts forstærker, men der er ofte stor forskel i prisen.

Klasse D forstærkere = meget eﬀekt og begrænset varme.
I Dolby Atmos setuppet har vi brug for hele 11 forstærker kanaler, der kan drive 4 ohms højttalere
til kanten af deres formåen om nødvendigt, og stadig have effekt på lager. Problemet med
traditionelle klasse AB forstærkere er, at de producerer en masse varme, der basalt set er effekt der
ikke kommer ud i højttalerne. Det er ikke så fedt, når udstyret skal være pakket væk i en skænk….
Valget falder derfor på forstærkere med klasse D teknik, der udvikler meget lidt varme, stor effekt

og heller ikke fylder særlig meget, da der ikke er brug
for store køleplader eller blæsere.

AVR blev til Pre/Pro
Vi kunne ikke finde en passende AVR på markedet, der
kunne levere på alle parametre i så mange kanaler, og
besluttede os derfor hurtigt for at gå med et Pre/Pro
setup hvor Surround processor og effektforstærkere er
adskilt, hvilket også giver bedre muligheder for
upgrades senere hen.
Til forstærkning ender vi derfor med at bestykke
systemet med udelukkende med klasse D forstærkere
med et pænt headroom til at drive højttalerne.

Antal, Mærke & model

effekt

driver kanaler

3 x Lyngdorf SDA-2400

opgivet til 2 x 400 watt i 4 ohm
Opgivet til 7x180 watt i 4 ohm
(20-20.000 hz)

L C R Ls Rs
LBS, RBS, 4 x
height channels.

1 x NAD M27

Pris /stk
14.900
29.900

Teori er godt, praksis bedre..
Det kunne jo være at man ved nogle lejligheder kommer til at
spille højere end hjemme-reference niveau, så det er kun fint
at have noget ekstra effekt på lager.
Miller & Kriesel X12 Subwooferne er aktive med hver deres
400/700 watts forstærker indbygget, og har et limiter system
til at begrænse enhedernes vandring, hvis de drives ud over
deres formåen.

Klasse D kombo
Egentlig ville vi helst have haft lyngdorf forstærkning til alle
kanalerne, men af budget hensyn vælger vi at forstærke de
lidt mere sekundære kanaler med en 7 kanals NAD M27 der
også er lavet med moderne klasse D teknik. I praksis er de
næsten lige kraftige, da der benyttes to forskellige
målemetoder på watt angivelserne. Med vores regnestykke
fra tidligere, skulle der være fint med effekt til at drive alle
M&K højttalerne til ganske sunde niveauer.
Kanaler i overskud
Den opmærksomme læser har luret at der er 2 kanaler i
overskud med denne løsning. Disse kan måske bruges senere
til at drive højttalere i en zone 2 eller hvis man kommer på
andre sjove ting i selve biografen som f.eks flere kanaler eller

Miller & Kreisel X12 subwooferen set bagfra. Her
sidder forstærker modulet på ca 700 Watt, med
kontroller for EQ, fase, gain m.v. Der er også
mulighed for at loope signaler igennem m.m.

andre formater. Man ved aldrig...

Fra kravs listen :
Der må ikke være synligt udstyr der “blinker og båtter” i stuen. Kun udstyr med emotionel værdi.

Når man bare ikke vil gå glip af noget…..
I udvælgelsen af de forskellige kilder i systemet, ønskede vi naturligvis enheder i høj kvalitet, der
kan levere det bedst mulige udgangspunkt for systemets AV performance og driftsikkerhed.
Et drivende element var frihed. Frihed til at kunne afspille alle typer medier og formater, om det er
streaming eller fysisk medie. Kilderne skulle også kunne håndtere high-res medier med musik og
video som vi havde i forvejen.

"Vi har selvfølgelig været
igennem en del forskellige
afspillere, men er endt med
følgende setup"

Vi har selvfølgelig været igennem en del forskellige afspillere, men er endt med følgende setup der i
dag udgør systemet:
Medie
DVD, Bluray, UHD Bluray,
SACD, DVD Audio, CD,
Network playback, 5.1 Audio
(Backup alle regioner) DVD,
Bluray, UHD Bluray, SACD,
DVD Audio, CD, Network
playback, 5.1 Audio.

løsning

Streaming media

Apple TV 4

High-Res Musik

Sony HAP-Z1ES

Kabel TV

Panasonic DMRBCT84

er også backup bluray afspiller

DAT (Digital Audio Tape)

Sony PCM-R700

Prof. DAT maskine

OPPO UHD-205

OPPO UHD-203

kommentar
Universel disk afspiller og netværksplayer
med support for stort set alle typer medier.
(udgået)
Universel disk afspiller og netværksplayer
med support for stort set alle typer medier.
(udgået) multi-region modifikation, så den
også kan spille US og asiatiske diske.
Bindeled til apps, tablets og alle streaming
apps.
Audiofil “iPod” med lokalt lager og unikke
funktioner.

High Res audio optagelse

Tascam DA-3000
Technics
SL-1200GAE
Synology
netværksdrev med
UPnP / DLNA

Vinyl
Digital musik samling

Prof. High Res recorder. Bruges til 1:1
transfer af især vinyl, DAT bånd og lyd fra
film.
High-end udgave af den ikoniske
pladespiller. anmeldt på recordere.dk

Hertil en del forskelligt “lim udstyr” til at flytte og konvertere signaler, LAN switch, AD konvertere
m.m.

Udstyret må ikke ses
Som en del af de krav vi definerede for biografen var, at stuen ikke skulle ligne en elektronik
udstilling (det gør den så nu alligevel, når jeg anmelder udstyr!). I første omgang, var det af hensyn
til kabelføring naturligt at finde plads i skænk møblet til alt dette udstyr. Pladespilleren og en
klassisk CD afspiller var det eneste udstyr der naturligt skulle stå fremme, på grund af den
emotionelle værdi det har i forhold til musikken.

Placering af elektronik blev en ommer

der blev så varmt, at skænkens top plade begyndte at bukke..

Den største bekymring var i første omgang at få plads / luft nok til al elektronikken og samtidig
skjule det. Efter længere tids mislykkede forsøg med at få plads og køling nok i skænken i stuen,

kom vi på den ide at etablere et rack i det tilstødende kontor, hvor en gammel lagerreol var blevet
omdannet til at 90 centimeter dybt “altmulig skab” med flotte skydelåger foran. Ved at fjerne
hylderne i det midterste fag, kunne vi få plads til et 2 meter højt rack på hjul, med rigelig plads til at
lege på, uden at det på nogen måde kan påvirke miljøet, støj eller temperatur i stuen. Med
beslutningen om at flytte elektronikken helt ud af stuen, blev kravene til fjernbetjeningen af
systemet dog endnu vigtigere.

"Efter længere tids mislykkede
forsøg med at få plads og køling
nok i skænken i stuen, kom vi på
den ide at etablere et rack i det
tilstødende kontor"

Overvejelser i forbindelse med signaler:
Den “remote” placering af rack betyder at kabeltræk skal
over et loft, betjeningen skal gen-tænkes, og at nogle af
kabel løsningerne skal etableres med balancerede audio
kabler, extender systemer og/eller fiberkabler.
Det er altid en god ide at sørge for, at alt udstyr i systemet
får strøm fra den samme kilde. Det sikrer at uheldige
problemer med jord forbindelser eller spændingsforskelle
kan give brum og støj. Derfor er der en del der skal trækkes
over loft, hvilket Custom installer CSN teknik blandt meget
andet udførte rigtig flot, og på professionel vis fik trukket
højttalerkabler, strøm, fiber, balancerede signalkabler og
netværk frem i det alleryderste hjørne i stuen hvor det er
nærmest umuligt at komme til.

Rack i konstant forandring. Bemærk plads
til testudstyr under processoren.
“Limudstyr”, custom control m.v. er
monteret i siderne.[/caption]

Signal

løsning

HDMI til TV
HDMI til TV alternativt
input

SCP HDMI fiberkabel

Projektor

SCP HDMI fiberkabel + RS-232 kontrol

Atlona HD-BaseT extender

Subwoofer 1+2
Strømbanker
“Subwoofer”, “video”,
“audio”

Balanceret mogami multipar kabel

Netværk til TV

LAN trukket frem via Atlona HDBase-T extender fra rack
leveres optisk via Atlona HDBase-T extender “optical audio return” til
AVR.
Balanceret audio via lokal RIAA med balancerede outputs i stue.
Benytter samme multipar kabel som subwooferne.
Her er valgt et højkvalitets Wireworld højttalerkabel p.g.a afstanden til
forstærkerne.

CD-afspiller i stue
Pladespiller i stue
LCR
øvrige højttalere
Fremtidige udvidelser
Zone 2 TV i kontor
diverse

Separat trukket frem fra power conditioner i rack

kraftigt SCP højttaler installations kabel.
Til evt. fremtidige behov, etableres både single mode og multimode
fiberkabler og et ekstra HDBase-T kabel.
for at kunne udnytte alle kilder trækkes der også et SCP HDBase-T
kabel fra rack frem til TV i kontor.
remote system transmitter / receiver, IR kontrol til lys, LAN fra
internetrouter m.m.

Strøm:
Da der skulle trækkes strøm til udstyret ind i dette skab, besluttede vi at sørge for at der var rigeligt,
så der blev trukket en ny 30 VA linje fra tavlen i bryggers med egen gruppe, etableret på bagvæggen
i skabet med et industristik. De mange forstærker kanaler kan i teorien ved maximal belastning
trække godt 3KW. Hertil subwooferne og alt det øvrige udstyr. I alt er vi et godt stykke over, hvad
man kan forvente af en almindelig 10A stikkontakt leverer, og løsningen med en kraftigere kontakt
til at strømføde alt udstyret giver derfor mening og gør det hele nemmere.

Strømbeskyttelse og isolering
Til beskyttelse af udstyret installerer vi i racket en stor power conditioner der sørger for stabil
spænding, strøm filtrering og beskyttelse af udstyret. Vi får også 3 isolerede “banker” med strøm
outputs så man kan isolere følsomt audio udstyr fra andet udstyr, - og ikke mindst får vi en
hovedafbryder til alt udstyr i hjemmebiografen. Valget falder på Furman P-6900 AR E, der har den
fordel, at den er RIGELIGT dimensioneret, tager et 30 ampere stik direkte og er yderst rimelig i
pris.

Furman P-6900 AR E power conditioner set bagfra. Bemærk 30A industri stik og 3 separate, isolerede output banker.

Valg af Surround Processor
Tidligere bestemte vi os for at droppe ideen om en integreret AVR, og gå for den mere fleksible pre/
pro løsning med separate effektforstærkere. Vi har en del kilder og også en ZONE 2 vi gerne vil
kunne levere billede til. Hertil kommer at vi på grund af lysforhold både vil have et moderne 4K TV
med dolby vision og projektor i stue biografen så vi skal helst have mere end 1 HDMI output.
Valget falder i første omgang på Marantz AV-8802A surround processoren der har en yderst
rimelig pris, mange inputs, streaming funktioner og Audessey XT32 rumkorrektion indbygget.
De eneste begrænsninger er, at der kun kan konfigureres 8 kilder på trods af at denne processor har
mange flere fysiske inputs, og at man “kun” har to HDMI outputs, så man skal fysisk flytte et kabel
hvis der skal være signal i zone 2. (eller løse det på anden vis med endnu en box)

Første forsøg: Marantz AV-8802A

Processoren understøtter 4K/HDR, samt de nyeste lydformater til vores ATMOS biograf og har
også diverse streaming funktioner, hvor den f.eks kan spille musik direkte fra DNLA arkivet på
synology serveren eller fra Spotify. Softwaren er dog lidt en rodebutik.
Jeg er ret vild med klangkarakteren, der klæder højtalerne og forstærkerne, men audessy XT32
rumkorrektionen gør ikke det bedste job med at overkomme uheldigheder i rummet i forhold til bas
(der føles meget “bumpy”), integrationen til subwoofer og “opretning” af især venstre front kanal.

"Jeg er ret vild med klangkarakteren, der
klæder højtalerne og forstærkerne, men
audessy XT32 rumkorrektionen gør ikke
det bedste job"

Støj og usammenhængende rumkorrektion
Det samlede indtryk er en ikke helt så sammenhængende “lyd hemisfære” som man kunne ønske
sig. Værst af alt, så er der hørbar processor støj når audessy rumkorrektionen er slået til, der tydeligt
høres i stille scener nærmest som en kniv i øret. Efter at have testet en anden AV-8802A i
forventning om at det måtte være en defekt der var årsagen, kunne vi konstatere at processor støj i
outputtet er normalt, men naturligvis ikke acceptabelt for mig, der ikke ønsker at få tilsat noget der
ikke er i inputsignalet. (hvem bryder sig om det?)

Processor match!
I forbindelse med at jeg lavede et review af Lyngdorf`s MP50 surround processor, står det klart,
at denne processor også er “the perfect storm” for os, med en ren digital opbygning, 3 separate
video outputs (incl HDBase-T), total fleksibilitet i konfiguration af inputs (så mange man vil) og et
rumkorrektions system ved navn Roomperfect, der opsættes med en præcision der mildest talt
gjorde audyssey XT32 totalt til skamme, og løftede biografen lydmæssigt til det niveau vi ikke
tidligere havde havde hørt.

så elegant, at det næsten er synd at smide den i et rack. Lyngdorf MP50 surround processor

Eneste problem med MP50 var på det tidspunkt HDMI standarden, der kun tillod op til 4K30p. Da
forhandleren fortæller at det er planlagt at tilbyde kunderne en HDMI upgrade senere er det dråben
der gør at vi hugger til, - og sælger Marantz processoren til fordel for den væsentlig dyrere
Lyngdorf MP50, der til gengæld opfylder alle de ønsker der var akkumuleret i gennem erfaringerne
med AV-8802A processoren. Væk er støjen, vi opnår så meget bedre bas integration hele vejen
rundt, og vi har fået en helt anden fleksibilitet uden input begrænsninger, med mulighed for at

fintune brugs og lyd oplevelsen så det er en fornøjelse at bruge de mange kilder. Det er en af de
investeringer hvor prisen er det første man glemmer, fordi det bare var det perfekte match. For det
dybdegående review af Lyngdorf MP50, se her.

"Det er en af de investeringer hvor prisen
er det første man glemmer, fordi det bare
var det perfekte match"

Projektor, lærred, TV

Budgettet begynder at blive udfordret
UPS! Udbrød hun, da hun kiggede på det opdaterede budget… “Lyden har vist spist
broderparten!” Hendes stemme lød samtidig næsten lettet, som om hun på en eller anden måde
forestillede sig at udgifterne nu var overstået.. 😜 .... Hun havde selvfølgelig ret til denne
forventning, da afspillere i høj kvalitet, højttalere, forstærkere, rack, installation m.v. havde gjort et
hårdt indhug i det oprindelige budget, så det stod med det samme klart, at vi blev nødt til at være
lidt mere omkostnings fokuserede på billedsiden.
"Hendes stemme lød næsten lettet, som om hun på en eller anden måde forestillede sig at udgifterne
nu var overståede 😜 .. "

Heldigvis kommer man LANGT for relativt lidt på billedsiden, da teknologien jo har nået et rigtig
højt niveau.
4K / HDR / Dolby Vision upgrade
Ønskerne var at kunne tage hul på de spændende muligheder med 4K og især HDR/ Dolby Vision,
der repræsenterer et stort billedmæssigt skridt fremad for potentielt fantastiske oplevelser i hjemmet
med et kraftigt udvidet dynamisk område og farvemætning. Med Dolby Vision er der endda et
potentielt ekstremt dynamik område og dynamiske metadata på scene basis, - altsammen med
Dolby Laboratories som garant for den tekniske præcision.
"Ønskerne var at kunne tage hul på de spændende muligheder med 4K og især HDR/ Dolby Vision"
Dagslys og Dolby Vision kræver altså et TV!
Det største problem er at det er en almindelig stue, hvide lofter, ingen mørklægning andet end
persienner. Når man træder ned i en dedikeret mørklagt biograf, kan man se film fra en projektor når
som helst. Vi vidste at vi ville være begrænset til at få det bedste ud af en projektor, andet end når
det er rigtig mørkt udenfor. Det er det så heldigvis hele vinteren, men om sommeren…… Der er
ingen vej uden om både at have både et TV og en projektor, og det er alligevel et must hvis man
også gerne vil se HDR og Dolby Vision udleve sit fulde potentiale, da der ikke er nogen projektorer
til hjemmebrug der endnu leverer HDR tilfredsstillende.

"Der er ingen vej uden om både
at have både et TV og en
projektor med vores budget”

Størrelse på lærred
Vi regner ud at der er plads til et 100” lærred i mellem højttalerne i 16:9 format, når der skal tages
hensyn til center kanalen. Størrelsen passer godt med kigge afstanden på ca. 3.5 meter, hvor
synsfeltet er fyldt godt ud. Lærredet vi ender med, er et tab-tension Projecta ll ElPro Concept
128x220 cm HD Progressive 0.9 lærred , der samtidig har den fordel at kassetten lærredet ruller op
i, er oval og hvid, hvilket gør den
væsentlig mere diskret i loftet.
Kassetterne kan "ringe"!
Vi har tidligere haft problemer med
“ringing” fra kassetten på et Steward
filmscreen firehawk lærred, der ved
nogle lyd frekvenser “sang med” så
nerverne blev flossede af den farvede
lyd.😄 . Projecta ElPro Concept
kassetten er næsten fri for det
problem. Det er sjovt nok vist ikke
noget producenterne af tab-tension

lærreder arbejder særligt meget med, på trods af, at det faktisk kan være et problem med resonanser
og “ringing” fra kassetterne i en hjemmebiograf.

Valg og installation af
projektor:
Projektoren kan kun være i stuen, og
det betød 2 ting:
1.

Den skal være hvid hvis den skal
hænge i loftet

2.

Den skal være meget støjsvag når
den kører

3.

Den skal acceptere UHD signaler.

4.

Billedet skal se “korrekt” ud.

De ovale design gør kassetten mindre at se på forfra, og har måske
også en akustisk fordel.

Valget falder efter en del research på JVCDLA-X7900, der opfylder alle de umiddelbare krav og tilmed er på tilbud, da der er en ny model
lige på trapperne på købstidspunktet (DLA-N7). Støjniveauet fra køleblæseren er kun 21 db i ved
normal drift, og den fremstår i hvid finish og har motoriseret lens-cover. Jeg var meget fristet af et
b.la Epsons Laser modeller, men efter at have set JVC projektorens billede og design i hvid, og ikke
mindst hørt det meget lave støjniveau var det udfaldet.

"Hvis muligt, er et lyd
transparent fastramme
lærred naturligvis altid at
foretrække”

JVC projektorerne er netop kendt for
deres flotte sortniveau og cinematiske
billede, og vores kompromis er at der
JVC DLA-X7900. Lavt støjniveau, flot sort niveau, filmisk billede, god
ikke var tale om en “native” 4K
pris.
projektor på det tidspunkt i denne
prisklasse. X7900 understøtter også
HDR, hvilket dog i praksis ikke er det helt store, da den ikke kan levere så meget lys og der ikke er

"X7900 understøtter også HDR,
hvilket dog i praksis ikke er det
helt store"

de vildeste tone-mapping funktioner til at få et godt HDR billede. Den performer derfor klart bedre i
SDR, hvor den også kan køre i “low lamp” mode der ikke støjer.

Placering
DLA-X7900 kan levere et 100” billede
i 3 meters afstand. Den motoriserede
telelinse tillader at projektoren kan
placeres op til 6 meter fra et 100”
lærred, men det vil koster jo lidt lys,
som vi ikke har for meget af i forvejen.
Vi vælger derfor at placere projektoren
3,5 meter fra lærred, midt i rummet på
et simpelt beslag i loftet, der kan
justeres.
For flere detaljer på projektoren, tjek
evt denne brochure.
Smart detalje ved SCP fiber HDMI kabler. Stikket i modtager enden
består af to dele, hvilket gør det meget nemmere at trække kablet
igennem små huller!

TV Olè, Olè, OLED!

Hvor projektorerne ikke kan håndtere
dagslys, HDR og Dolby Vision, er det
til gengæld ikke noget problem for
dagens fladskærms super TV, der har gennemgået en forrygende udvikling de sidste 5-6 år. Et af de
mest irriterende problemer med LED teknikken er at lave ordentligt sort, og især lave sort når der er
kontrast tæt på. Det er noget rod, og ligner en ulykke når der f.eks er en enkel hvid tekst på en sort
baggrund.

Let overdrevet eksempel på LED "glow" versus OLED.

Kravene vi stillede til det nye TV var:
1.

Dolby Vision / HDR kompatibelt

2.

Cinematisk billede hvor al motion gøgl kan slås fra.

3.

Perfekt sort

4.

Billedet skal se “korrekt” ud uden imponator farvelade.

Hvad er et “korrekt” billede?
Med “korrekt” mener vi, at ligesom med projektoren skal TV`et levere et billede der ser naturligt ud
i farve, kontrast og bevægelse. Det er ikke meget at bede om, men på mange af dagens apparater er
det faktisk på nogle modeller rigtig svært at få lov til at slå alle deres mere eller mindre sindssyge
“billed forbedringer” fra, - der kan få alle film til at ligne kunstigt teater i farvelade land. For os, er
et “korrekt” billede det billede som der var intentionen i grading suiten eller i studie kontrollen. Jeg
kan personligt godt leve med små divergenser i farvepræcisionen i billedet, da det kan være svært
og direkte paranoia introducerede at insistere på at have et 100% farvekorrekt billede. Jeg kan til
gengæld ikke holde ud at se på processering der “arbejder” med kontrast, “glow” omkring kraftigt
belyste områder, grå-sort sort, “motion optimeret” bevægelse og den slags, hvad jeg vil kalde
“artefakter”. Det samme gælder for støjreduktion.

" For os, er et “korrekt” billede
det billede som der var
intentionen i grading suiten eller i
studie kontrollen."

OLED Teknik giver lige det vi drømte om
OLED (organisk light emitting diode) teknikken benytter organiske pixels der lyser når der sættes
strøm til. De forskellige farver er forskellige sammensætninger af det organiske materiale.
Teknikken har den fordel at der ikke er nogen “blooming” (altså påvirkning af områder ved siden af

Oplev Star Wars sagaen i de nye 4K HDR remasters med ny Dolby ATMOS lyd på et
OLED tv. Det er guf!

dioden) og fordi sort er HELT sort opleves dynamik området fremragende. Prisen er, at OLED ikke
er helt så lysstærk, hvilket i praksis ikke opleves sådan, fordi at sort er så sort. Magien opstår ved at
en diode kan være helt hvid på fuld power, mens en diode lige ved siden af kan være total sort.
Stjerne himler har aldrig set så fantastiske ud som de gør på en OLED skærm. (Prøv f.eks at
genopleve hele Star Wars på UHD Blu-ray på et OLED TV med de nye Dolby ATMOS remix.
Fremragende!)

"Stjerne himler har aldrig set så
fantastiske ud som de gør på en
OLED skærm."

OLED Burn-in
OLED skærme kan have tendens til burn-in, og bør nok ikke vælges til at vise den samme kanal
med et distinkt logo i det ene hjørne dag ud og ind. Nyere apparater har bedre styr på dette, så vær
ekstra opmærksom hvis du f.eks køber et OLED TV fra 2016 på ikke at have statiske elementer i
billedet for længe af gangen - og slet ikke højlys som f.eks en "TV pejs" i HDR mode.

Sort er HELT sort på et OLED TV. Det løfter billedet til et nyt niveau i mine øjne.

Da vi skal bruge skærmen til film og lidt TV, er dette "potentielle" problem slet ikke med i
overvejelserne.

Resultatet af en TV pejs i 8 timer på en 2016 OLED model. heldigvis er der langt bedre styr på beskyttelsen i nyere
modeller!

OLED er kommet seriøst ned i pris, og den eneste store producent af OLED paneler er stadig LG,
der har været fremme i skoene i effektivisering af denne form for display produktion. Så meget at
andre producenter også køber deres OLED paneler fra LG.
Prismæssigt fordobles prisen nærmest, når man går fra f.eks 65” til 77”, så vi ender med en LG
OLED65B8 model, der havde en meget fin pris på omkring 16.000 på købstidspunket.
Kompromis er at den “kun” er 65”, der ikke er så stort i 3,5 meters afstand, hvis man også har et
100” lærred. Vi overvejer et beslag der gør det muligt at trække skærmen en halv meter længere
frem fra bagvæggen og følger udviklingen for måske at "opgradere" til et endnu større TV på sigt,
da det billedmæssigt er niveauer over hvad der er muligt med en projektor i rummet.
i hjemmebiografen er der hverken brug for tuner eller højttalere i TV`et, men det følger altså med,
og man kan ikke få et rent monitor panel.
Jeg er stadig yderst tilfreds med dette TV, og glæder mig til at se denne teknik i 100” eller mere. I
lighed med projektoren, er det eneste man savner er bedre tone mapping muligheder, når man
støder på en "dårlig" HDR skive.

"det eneste man savner er bedre
tone mapping muligheder, når
man støder på en "dårlig" HDR
skive."

Zone 2 TV
Da vi besluttede os for at lave en Zone 2 i et tilstødende værelse, blev det også et LG OLED TV
(OLED65E8), ikke mindst for ikke at have nogle EDID problemer og have samme format
fællesnævner, således at højeste kvalitet kan sendes til begge TV skærme. TV`et i zone 2 er i øvrigt
tilsluttet til Lyngdorf MP processoren via HD-BaseT og der kan sendes både audio og video fra
enhver kilde tilsluttet processoren til TV`et, der så er tilsluttet en forstærker med HDMI ARC input,
så det hele spiller sammen.
I stuen er både projektor og TV tilsluttet til Processoren via lange SCP HDMI fiberkabler.
TV`et monteres på væggen bag skænken, og lærredet kører ned foran skænken når det benyttes.

KAOS eller Custom Remote!

Et syn de fleste entusiaster nok kan genkende i stuen...heldigvis kan det fikses!

Fra kravslisten i del 1 til hjemmebiografen:
•

Det skal være nemt at betjene fra en enkelt fjernbetjening

Ikke nok harmoni med harmony
Da vi skrev "Det skal være nemt at betjene fra en enkelt fjernbetjening" på listen, havde jeg en
logitech harmony elite remote i tankerne, og vi købte også en… Det stod imidlertid klart, at jeg
aldrig ville blive tilfreds med den funktionalitet og begrænsninger der er i softwaren med sådan et
system, der vist er lavet med et helt andet mindset, end det jeg har for hjemmebiografen. Så for at
slippe af med bunken af fjernbetjeninger og ikke mindst få feedback fra udstyret er der brug for
noget andet til dette setup.

Hvad er alternativet?
Med næsten al hardware stående i et rack i et tilstødende rum, er robust betjening blevet et absolut
must. Da man jo ikke kan se hvad udstyret laver når man sidder i stuen, er det derfor en
nødvendighed at der er 2 vejs kommunikation med især surround processoren, og at systemet kan
finde ud af at håndtere både projektor, TV, og skifte mellem dem. Alternativet til at få løst
betjeningen intelligent, er at vi skal leve med en kombination af remotes, IR blastere, RF, bluetooth
og diverse Apps for at betjene biografen…. En påmindelse om hvor galt det kan gå…:
FØR:

(FØR CSNs løsning) Skat, hvor lagde du remoten til CD afspilleren? Hvilken app er det lige til bluray afspilleren? Hvor
slår man "Nightmode" til? Hvor skifter man fokus position?

EFTER:

(Efter CSN) "Skat, husk nu at sætte RCI`en i laderen!”

Forskellige typer kontrol
Meget moderne udstyr kan kontrolleres via netværk, også kaldet IP kontrol. Andet udstyr via
klassisk RS-232 seriel kontrol, der altid har været en stabil havn. Sidst, men ikke mindst er der IR
kontrol, hvor man benytter et IR øje til at simulere fjernbetjening. Problemet med IR, er imidlertid
at det kun kommunikerer en vej, hvilket betyder at man f.eks ikke kan få en status om et apparat er
tændt eller slukket, er i gang med at spille o.s.v. Hvis det kan undgås, er det derfor bedst IKKE at
benytte IR.

"Problemet med IR, er imidlertid
at det kun kommunikerer en vej,
hvilket betyder at man f.eks ikke
kan få en status om et apparat er
tændt eller slukket, er i gang med
at spille o.s.v."

Desværre er der ikke så mange faste standarder for IP kontrol, og det er derfor ret forskelligt
hvordan det implementeres, - vel og mærke HVIS det implementeres.
Tjek om der er en IP kontrol protokol
Det er min erfaring, at de mest seriøse producenter gør en del ud af at udvikle og dokumentere en
“IP CONTROL PROTOCOL”, der gør det muligt for andre at udvikle drivere til de forskellige
kontrolsystemer på markedet og komme helt ned i dybden med kontrol og feedback fra apparatet.
Eksempel: MP-50-External-Control-Manual.

"Det er min erfaring, at de mest seriøse
producenter gør en del ud af at udvikle og
dokumentere en “IP CONTROL PROTOCOL”

Kaos eller CUSTOM
Vi rådfører os igen med CSN teknik, der præsenterer
os for amerikanske RTI som en løsning der kan leve
op til vores ønsker, der var:
•

Nej tak til glasplader

•

2 vejs kommunikation til vigtigste enheder

•

Mulighed for at tilpasse betjening/layout til
vores unikke ønsker

Nej tak til glasplader
Jeg ved ikke med jer, men jeg er IKKE til glasplader
til daglig betjening af AV udstyr. Selve formfaktoren
på en iPad eller lign, er bare ikke fed at sidde med i en
hånd, og det gøres kun værre af, at man også skal
fjerne øjnene fra lærredet for at betjene selv simple
ting, låse enheder op, o.s.v.

"Selve formfaktoren på en iPad
eller lign, er bare ikke fed at sidde
med i en hånd"

Hvis man ved hvilke kommandoer der kan
sendes via IP, kan man customisere
fuldstændigt de funktioner man ved man
bruger med RTI systemet. Her tillader RTI en
stor grad af personlig tilpasning. Jeg testede
med et terminal program inden RoomAV
implementerede de ønskede knapper.

Prøv at betjene en iPad med en hånd... og prøv så hvis du har fået 2 glas vin!

Kombination af hardware knapper og touch display er fedt!
Med en rigtig remote, kan alle de vigtige knapper som menu, back, exit, ok, volumen, kanal skift
m.v. være konstant tilgængelige som let genkendelige hardware-knapper, med alle sekundære
funktioner tilgængelige på touch display. Det er sådan at en Logitech Harmony remote fungerer,
men som desværre ikke kan levere når ønskerne til kontrol, timing, kontrol snitflader og
customisering bliver mere komplekst.

2 vejs kommunikation
Afhænger i høj grad af IP control mulighederne i apparatet der styres og hvilket interface (IP, Seriel,
IR) der benyttes. Vi lærer dog, at MP50 surround processoren har en ret omfattende ekstern kontrol
protokol se eksempel her! , og det samme gælder for projektoren. Det er altid hyggeligt at kunne
have terminal-samtaler med sin surround processor mens man venter på nye film med posten 😳 🤪

Tilpasning af brugerflade
Det er vigtigt for os at kunne tilpasse grafikken & layout til egen logik og prioriteringer.
Dette er især vigtigt for mig i forbindelse med betjening af Surround Processoren og for min bedre
halvdel i forbindelse med radiolytning og flow TV. Vi har ikke nogen krav om smart-hjem
integrationer, andet end det kunne være fedt at kunne tænde og slukke lyset i stuen fra remote
systemet.

Custom Control Løsning - RTI
CSN teknik præsenterer os for en løsning fra Amerikanske RTI, der består af følgende:

Systemet består af:
Komponent
RTI RP-6 processor
RTI Dual RF antenne
RTI T3-V+, håndholdt
remote
CSN Teknik &
RoomAV

Funktion
Al kontrol. Indeholder programmeringen, og
kontrollerer IR “øjer”, Seriel kontrol og IP. Er “hjertet”
i systemet
Kommunikerer med håndremoten, og sørger for stabil
forbindelse til remote processor i hele huset
Fjernbetjening med custom knapper og display
Programmering og tilpasning

RP-6 controlleren er monteret på siden af rack

Kommentar
Monteret i
siden på rack
Monteret bag
skænk
Står i lader i
stuen til dagligt.

antenne til kommunikation med remote er diskret monteret bag skænken

Kun certificerede installere
RTI arbejder kun med certificerede custom installere, og tillader ikke at brugerne selv ændrer i
systemet. Det er selvfølgelig for mig der hele tiden gerne vil udvikle og forbedre en stor irritation,
at jeg ikke selv kan få lov til at rette en fejl, eller eksperimentere med at gøre systemet smartere,
men på den anden side er det også en af de ting der gør at RTI bare virker og sikrer en kontinuerlig
god brugeroplevelse.

God forberedelse er det halve arbejde
Det betød også, at vi skulle tænke grundigt over, hvad vi egentlig ønskede og hvad der var “nice to
have” og “need to have”. CSN var gode til at oversætte de konkrete ønsker til et layout der
harmonerede med vores logik.

Vi skraber kun lidt i overfladen af hvad der er muligt med
systemet
Vi bruger kun remote delen i RTI systemet, der dog også har mulighed for at bruge en tablet og
diverse custom paneler til betjening. Der kan altså udbygges på forskellig vis i fremtiden, eller
tilføjes flere remotes hvis det måtte ønskes. Fedt at systemet har så stor fleksibilitet!

Få en fornemmelse af hvordan det virker i denne lille lyn
gennemgang:

https://vimeo.com/429543628

Pris
Prisen på et custom remote system var naturligvis noget helt andet end at købe en harmony remote.
Hardwaren er en ting, og så er der custom installerens tid, hvor der hurtigt kan gå en dag eller dage
med programmering, layout, afprøvning afhængigt af hvad der er af udfordringer. Samlet endte vi
med at betale ca 25-30.000.- for den endelige løsning, hvoraf selve remote hardwaren koster ca
13.000.-. Efterfølgende tilpasninger som f.eks skift af processor eller tilføjelse af en ny source, har
været enkle at få ændret på et par timer. Ændring af processor blev udført af en anden RTI
certificeret CI, nemlig RoomAV, der kunne bruge alt det arbejde CSN havde lavet, så det har
fungeret fint.

Driftstabilitet
Vi har haft remote systemet i en del år nu, og synes det har været hver en krone værd. Det er en af
de ting der er stærkt vanedannende på samme måde som smart funktioner i en bil.
Ud over at skifte batteri i selve fjernbetjeningen, har der intet bøvl været. Det betyder så meget for
glæden ved at bruge et komplekst system, at det “bare virker” i praksis, og at alle i familien føler sig
trygge ved at bruge det. Vi skal aldrig til at rode med en fjernbetjening eller en app for at kunne
bruge alle de features vi selv har bestemt er vigtige og lagt ud med vores egen logik.

Integrerede enheder i systemet:
Apparat

Kontrol interface valgt

kommentar
Skal blot tændes/slukkes. Vil dog gerne kunne
betjene billed indstillinger.
Skal blot tændes/slukkes. Vil dog gerne kunne
betjene billed indstillinger.
Custom betjenings sider af fokus positioner,
dekoder modes, LFE og Center gain, Zone 2 on/
off, fixede reference levels m.v. 2 vejs status
kommunikation skal være tilgængelig så man
kan se hvad forstærkeren laver.

LG TV

IR via remote lokalt

JVC Projektor

Seriel Kontrol

Lyngdorf MP-50
Processor

IP Kontrol, fast IP

Oppo UHD-205

IP Kontrol, fast IP

Oppo UHD-203

IP Kontrol, fast IP

Apple TV 4

IR Kontrol

Sony HAP-Z1ES

IR kontrol

Panasonic DMRBCT84

IR kontrol

Kabel TV boks

Sony PCM-R700

IR Kontrol

Prof. DAT maskine, transport kontrol og
recording.

Der var ikke en god IP driver til RTI på
programmerings tidspunktet, så vi valgte IR og
det fungerer fint.
Sony har faktisk en avanceret IP control
protokol til HAP-Z1, men den er aldrig gjort
rigtig færdig eller almindeligt tilgængelig.
Derfor nøjes vi med simpel IR kontrol af
transport og power/on/off. Browsing sker
alligevel via Sony HDD Audio app der er
fantastisk.

Tascam DA-3000

IR Kontrol

Marantz SA-7001KI

IR via remote lokalt
IR kontrol via FUGA
touch dåse.

Lys i stuen

Prof. High Res recorder. Bruges mest til 1:1
transfer af især vinyl, DAT bånd og lyd fra film.
Transport og recording skal kunne styres.
Transport kontrol
Tænd/sluk/dæmp

Med en tilfredsstillende kontrol over systemet skal vi "bare" kalibrere det hele og se en masse film!

Kalibrering & Review

Efter at være kommet på plads med Audio, video, installation og et custom remote system til
biografen, skal vi prøve at få det bedste ud af det hele, og sikre os at udstyret er kalibreret rigtigt.
Kalibrering af billede:
Jeg har arbejdet med prof. video i mange år, men jeg har aldrig selv udført præcisions kalibrering af
professionelle monitorer, der derfor er omgivet med stor trolddom og mystik. 😜 .
For en professionel colorist, er det naturligvis helt afgørende at farverne sidder 100% i skabet, men
for mig er det knapt så vigtigt. Jeg er tilfreds med 95% farve præcision på billedsiden. Det kan

heldigvis nås næsten ved at justere på øjet. Alligevel kalder jeg på en tidligere medarbejder og god
ven, der er ISF certificeret og herlig nørdet også på det område, og vi bruger en hel eftermiddag på
at flytte LG OLED skærmens røde farve en lille smule, ved hjælp af diverse test signaler.

Filmmaker mode - er et langt stykke af vejen
De fleste moderne fladskærme fra respektable producenter er ret tæt på det ideelle, når man bruger
film mode og får slået al kompensations gøglet fra, - hvilket der er meget af. Støjreduktion, motion
kompensation, dynamisk kontrast, ekstra skarphed og det der er værre. HELDIGVIS er der sket en
udvikling på dette område, så vi stakkels konsumere snart bare kan trykke på EN knap, hvis de
gerne vil se billedet som filmproducenten havde tænkt sig det skulle se ud, nemlig “filmmaker
mode”. Det er et fremragende hollywood initiativ i min optik, der vil tillade at mange flere får
mulighed for at se hvordan det bør se ud.

Stort set alle "billedforbedringer" slås fra. Hvis du er i tvivl, sig nej! :-)

I vores tilfælde, er vi igennem LG OLED tv`ets billed menu, slår alt fra og ender med et naturligt,
filmisk billede der ser helt “rigtigt” ud i mine øjne. Jeg tilføjer en lille smule “judder reduction” til
lige at tage kanten af den værste motion blur ved 24p film, for at få TV`et til at ligne projektorens
mere filmisk flydende bevægelse lidt mere.

Der er mulighed for at eksperimentere med de-judder og de-blur på LG OLED. En lille smule kan tage kanten af
hakkende 24p film, UDEN at ødelægge den filmiske oplevelse.

HDR problemer på projektor
Med projektoren er det straks værre, for her volder især HDR problemer, grundet forkerte mastering
metadata på nogle UHD diske, der resulterer i forkert tonemapping. Se testen af Panasonic DPUP9000 der netop prøver at fikse dette potentielle problem.
Med Apple TV som kilde er det lidt nemmere, for her kan man bare tvinge afspilleren til at levere
rec709/SDR (Standard Dynamic Range) farverum, hvilket er det vi foretrækker når der bruges
denne projektor.
Generelt er vi rigtig godt tilfreds med billedkvaliteten, der er meget filmisk med et flot sort niveau,
og naturlige, livlige farver. Vi er naturligvis hele tiden opmærksom på udviklingen. Det kunne være
fantastisk med en endnu mere HDR kapabel lysstærk projektor med bedre tone mapping funktioner
og måske også native 4K. Jeg er også fristet af et (endnu) større, perforeret lærred…

Kalibrering af audio
At få audio til at være i skabet er imidlertid en helt anden sag, for her er jeg faktisk aldrig tilfreds
🙄 , hvilket er en god ting for en HIFI/surround anmelder / AV konsulent. Som audio mixer, bliver
man hele tiden nødt til at spørge sig selv hvad det er man hører, og har med rette totalt paranoia
efter mange traumatiske professionelle oplevelser, hvor et mix f.eks ikke oversættes som forventet.

Så galt kan det gå:
Et sjovt eksempel er fra engang, hvor min lille dreng kravler rundt og leger på gulvet i studiet, mens
far har travlt med at lave et mix færdigt der skal i biografen om aftenen… Sønneke synes det var
sjovt at justere på gainknappen på subwooferen 8-10 dB op, uden faderen så det…. Resultatet var,
at mixet havde 10 dB for LIDT LFE i biografen..og en mix-session hvor der blev kæmpet ekstra
meget med LFE effekterne, der var alt for overvældende og derfor blev nedtonet kraftigt....)

Kalibreringen af lydsystemet i hjemmebiografen deler jeg op i
flere faser:

Udmåling med REW software foregår ved hjælp af multikanals audio til processor via HDMI og en UMIK-1 kalibreret
målemikrofon via USB.. Sjovt på en Macbook Pro med diverse adaptere :-)

#

Opgave

Kommentar
Er der højttalere der ikke er tilsluttet korrekt?
Defekte enheder?
Forkert fase?
Byttet rundt på L/R ?

•
•
•
Grundlæggende •
1 test af kanaler og •
“hul igennem”
Det tjekkes nemmest med lyngdorf processoren med en funktion der
hedder “verify speakers”, der sender et pinknoise signal ud til hver kanal.
Lyder dette signal ikke subjektivt ens, eller kommer det ud af en forkert
kanal, så er kan man efterforske herfra.

I lyngdorf MP processorernes meget raffinerede setup, er der en “speaker
setup” side, hvor man opsætter kanal konfigurationen, placering af
højttalerne og delefrekvenser.
Definere kanal
konfiguration,
2
delefrekvenser og
placering

3

4

Sætte afstande

Balancere
subwooferne

I vores tilfælde konfigurerer vi et 7.4.1 system, hvor de to X12 subwoofere
køres sammen som en mono LFE delt ved de THX anbefalede 80Hz. Der er
også mulighed for at køre stereo subs, hvilket jeg også prøvede med højere
delefrekvens, men jeg fik bedre resultater med et rent LFE setup. Faktisk
kan man med Lyngdorf processoren køre både med stereo subs, OG LFE.
Der kan også konfigureres front og back LFE m.m, lidt afhængigt af, hvor
mange kanaler man bruger i alt. Meget fleksibelt.
Dette gøres med en lasermåler og plottes ind i processoren for hver fokus
position. Afstandene vil kompensere for de indbyrdes afstande fra
højttalerne til lytte positionen for den bedst mulige fase og timing.
Indstillingen er utrolig vigtig i forhold til timing af subwooferne, men også
vanskelig, da især afstand til subwoofere er svær at få helt korrekt. Jeg
vælger at måle afstanden til bagvæggen i første omgang.
Det er min erfaring, at det ikke kan betale sig at have forskellige
afstandsindstillinger til front kanalerne Left,Center,Right MEDMINDRE at
de er placeret asymmetrisk. Jeg synes det nemt kommer til at lyde for
diffust, og mit udgangspunkt er derfor at plotte den samme afstand ind på
alle tre front kanaler som udgangspunkt, da det sikrer et bedre og strammere
stereo perspektiv.
Da vi benytter to M&K X12 subwoofere i en LFE konfiguration, vælger jeg
at køre dem begge på samme balancerede XLR output, og loope signalet fra
den ene subwoofer videre til den anden. Med et SPL meter (jeg bruger et
klassisk radioshack analog meter eller Decibel:X app på en iphone) sørger
jeg for, at subwooferne spiller lige højt i master lytte positionen.
Grundet placeringen, hvor den ene er hjørne placeret og den anden i
princippet er midt i rummet, er der forskel på den akustiske forstærkning (se
del 2 om højttalere og forstærkere)

Lyngdorfs roomperfect system er et “Lukket” system, som er lavet
fuldautomatisk.
Først sættes et reference lydniveau for kalibrerings signalerne med den
professionelle målemikrofon placeret i den primære lytteposition. Det
samme gælder for subwooferne, der skal være indenfor en vis tolerance.
Herefter guider systemet til forskellige random mikrofon placeringer der
skaber en analyse af rummet.
4

Køre Room
perfect

Efter en serie målinger, udregner processoren room perfect filtrene.
Herefter kan man udmåle flere lytte positioner (op til fem i alt).
Fordelen ved systemet er at det ikke kræver den store “lyd snedker”
eksamen at køre. Bagdelen er, at justeringsmulighederne er ikkeeksisterende og man simpelthen bare må lave målingerne om og håbe på et
bedre resultat hvis man ikke er tilfreds. Det tager ca. 3 timer at køre en fuld
kalibrering af et 7.4.1 system, så det er ikke noget man gør hver anden dag...
😜
Rumakustik, timing, fase, delefrekvenser…. I sidste ende handler det om
det du hører. Der er stort set ingen rum der er perfekte, og slet ikke i en
almindelig stue, så jeg lytter nogle dage, og noterer de ting jeg evt. synes
skal “efterforskes”.
Jeg synes f.eks at der er en kanal der subjektivt stikker lidt ud, så jeg noterer
at jeg vil dobbelttjekke gain justeringerne som room perfect har udført.

5

Lytte

Jeg bemærker også et problem i den allerdybeste bas, hvor der mangler
noget energi. Der er en rum-udligning et eller andet sted i 20-40 hz området
som er en kendt “feature” i vores stue. En rum-udligning opleves som om
at de frekvenser er meget dæmpede i lyttepositionen.
Room perfect gør et virkelig godt job med at integrere subwooferne, der
“smelter” flot sammen med alle kanalerne, men jeg synes der mangler lidt
“punch”, hvilket kan tyde på at subwoofernes timing med frontkanalerne
ikke er helt i skabet. Lige på dette punkt, skal der forbløffende lidt til, for
at få et markant anderledes resultat, hvilket har stor betydning for f.eks
musiklytning!

For at analysere timingen på systemet, benytter jeg en UMIK-1
målemikrofon sammen med det supertunge audio akustik analyseværktøj
REW.
Ved hjælp af en HDMI adapter med multikanal support, leveres test signaler
til MP processoren, og UMIK-1 USB mikrofonen placeret i master lytte
postionen kan så give os indsigt i timingen. Da jeg ikke har det store ninja
kørekort i REW, kalder jeg på min akustik/DSP udvikler ven der lever og
ånder REW. Det kan klares online, hvor jeg hjælper med at udføre
målingerne og eksperten analyserer dem og laver simuleringerne. Vi
bruger center kanalen som timings reference.

6

analyse

Ved hjælp af REW værktøjet der tillader at simulere diverse situationer og
kombinationer, finder vi frem til den optimale timing omkring
delefrekvensen hvor LFE kanalen skal times 2 millisekunder frem og center
kanalen skal flyttes 1 millisekund tilbage for den optimale timing. Det
oversættes til hhv. plus 64 cm på afstand indstillingen til LFE kanalen og
minus 32 cm på center kanalen der ligges til/trækkes fra de målte afstande i
en ny fokus position indstilling på MP processoren.
Vi ser også problemet med rum-udligningen, der er et ret kraftigt dyk
omkring 30Hz på 10dB. Til gengæld er der rigeligt med 20 og ekstra af
40Hz, hvilket Room Perfect godt kan kompensere for.

7
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room perfect
kalibrering

Lytte

Problemet er blot at med en room-mode er det ikke bare at smide mere
power i den uheldige frekvens, for det er en kamp man ikke kan vinde. Det
kan kun overkommes med radikale ændringer af rummets dimensioner,
store bass-traps m.m. De 30 hz indfinder sig i husets næste rum, eller ude i
DVD reolen, hvor filmene har det med at “rejse”, - men altså bare ikke i
lytte positionen :-). I vores tilfælde, kan room perfect kompensere lidt, men
ikke fikse problemet helt.
Med de nye, reviderede afstands indstillinger på baggrund af REW
analysen, kører vi nu en ny fokus position indstilling med room perfect.
Blev resultatet subjektivt bedre?
Efter de nye indstillinger for timing, lytter jeg igen og dobbelttjekker
kanalernes indbyrdes balance med en test disk fra dolby. I første omgang
lytter jeg bare, og hvis jeg hører noget mistænkeligt, så triple-tjekker jeg
igen med et SPL meter. Jeg tror aldrig på at et SPL meter er “klogere” end
mine egne ører. Hvis der er noget der stikker ud niveau mæssigt, men
måler rigtigt, justerer jeg indtil at det lyder rigtigt subjektivt, uanset hvad
meteret siger. Det er jo mig, der skal høre på det!
Resultatet af de få millisekunders justering af subwoofer timingen er
forbløffende godt. Ved hjælp af to forskellige fokus position indstillinger
kan jeg “flip-floppe” i mellem en “før” og “efter” profil. Den nye timing
resulterer i en mere fast bund med et fedt “punch” og attack i bunden.
Mission accomplished!

9

Final Touch

Til sidst, er det muligt med MP processoren at lave “voicings”, der er en
avanceret tone kontrol / EQ indstilling med op til 8 fleksible bånd. Dette
kan bruges til at justere på responsen hvis der er noget man “overall” gerne
vil ændre. I vores tilfælde, er jeg rigtig godt tilfreds med både bastryk og
roomperfects tilt/afrulning i toppen, og kan ikke høre nogen “dårligdomme”
der kræver yderligere kompensation. Eventuelle brug af voicings bliver på
individuelle kilder, er har brug for det.

her en lynskitse over indretningen til reference

For hver kanal er der mulighed for at justere crossover frekvens, kompensere for delays, bi-amping, roll oﬀ m.m.

Setup af afstande til lytte positioner (fokus positioner) Det er også her at vi finjusterede timingen på subwooferne, hvilket
gjorde en stor forskel. Denne finjustering kan være ret tidskrævende at eksperimentere med, men det er det værd!

Channel gain indstillinger. Her kan man se hvad Room Perfect har målt og lave eventuelle korrektioner, bemærk separat
justeringsmulighed for AURO!

Den geniale speaker konfigurations side, hvor vi definerer vores setup. Stort set alle konfigurationer kan imødekommes.
Bemærk mulighed for 4 subwoofere OG en LFE kanal.. De fire AUX outputs benyttes til dette (eller til wide, VOG, flere
topkanaler o.s.v). Ændringer i setuppet kræver ny Room Perfect kalibrering...

Voicings er en raﬃneret 8 bånds tonekontrol, der kan lægges på efter roomperfect. Dette kan gøres generelt, eller pr.
input. Her min tuning til støvet lydende vinyl fra halvfjerserne på systemet :-)

I får også lige et screenshot af den fine video output matrix. Her kan man definere præcis hvordan man gerne vil have at
de 3 uafhængige outputs skal opføre sig. HDBT outputtet føder f.eks zone b med signal fra den ene bluray afpiller og
passerer bitstream audio til tv`et her.

Review af biografen
Nu har jeg set og hørt en del hjemmebiografer og studier (må vi også se din?, se nederst i artiklen!) ,
så jeg behøver vist ikke at tage fløjlshandsker på, eller være bange for krænkelsespolitiet når det er
min egen biograf....Så lad os gå direkte i de åbenlyse problemer 😳

Et hvid loft… er hvidt!
Det ærgrer mit sarte øjne at se på refleksioner fra et hvidt loft. Så er det sagt. Det tager fokus og
kontrast væk fra lærredet. Ved film i cinema widescreen format, savner man også det vilde
sortniveau fra OLED skærmen. Vi mangler et tab-tension lærred med elektronisk masking, eller at
den sammenrullelige OLED teknik der allerede nu er tilgængelig,kommer op i store størrelser (og
ned i pris). Fremtiden er spændende på det punkt!

Room mode:
Rummet har ret kraftig udligning ved 30 hz. Det er svært at gøre noget ved når der ikke må flyttes
vægge eller laves særlige akustiske løsninger. Vi kan heller ikke placere subwooferne på andre
måder. Room Perfect gør klogeligt ikke en ekstrem indsats for at prøve at korrigere kraftigt, men
glatter i stedet responsen omkring den problematiske frekvens. En kraftig udligning har også
harmoniske frekvenser der også lider under det, men er nemmere at korrigere på og ikke så kraftige.
(30-60-90-120-150-180-210Hz og så videre).

Resonanser:
Der er et par resonanser i rummet der irriterer. F.eks radiatorer der vibrerer omkring 20-25 hz, og
nogle paneler, emhætte og andre “features” i stuen. Der er også et glasskab, der kan synge lidt med i
mellemtone området når niveauet er højt.

Efterklangstid:
Efterklangstiden, især i mellemtone området er også noget jeg godt kunne tænke mig at få under lidt
bedre kontrol. Noget af efterklangen er f.eks emhætte, selve lærredets kassette, et skab i metal og
glas m.m.
Alt dette bidrager til mindre kontrol og mere farvning af lyden, og bliver kun et større problem med
et kraftigt system der flytter noget luft.

Room perfect:
Room Perfect rumkorrektion er god til at integrere subwooferne og bløde kraftige peaks op uden at
skabe filter artefakter. Room perfect balancerer også lyden af venstre front kanal, der er ganske tæt
på en sidevæg/rude og korrigerer alle surround og top kanalerne flot, så der fremkommer en meget
sammenhængende og ens klangkarakter hele vejen rundt. Uden rum-korrektion falder lydbilledet
helt fra hinanden i rummet. Der er ingen tvivl om, at systemet har stor glæde af rum korrektionen.

Oplevelsen:
Når mørket er faldet på, og projektoren tændes - suges man straks ind i filmens verden. Billedet står
med et, for en projektor - flot sortniveau, levende, naturlige farver og man savner ikke lys i SDR
mode. Bevægelse har lige den rette mængde motion blur til at være filmisk uden at være fjollet, og
jeg er godt tilfreds med sort/skygge detaljer.
I de primære stole, fylder billedet hele synsfeltet, så der ikke er noget der distraherer filmoplevelsen.
M&K lydsystemet leverer en kraftfuld, dynamisk og lidt PA system agtig klang, der lugter lidt af
biografernes systemer. Lyden er mere velopløst og detaljeret end i biografen,aldrig grov, men
stadig er der en umiskendelig biograf sound, hjulpet godt på vej af rigeligt med LFE når der kaldes
på det, der kan skabe utroligt intense stemninger.
Lyden er aldrig presset, og leveres med et stort overblik uanset hvor travlt dramaet er. Den
dynamiske formåen er imponerende, og vi har ved flere lejligheder fået skræmt livet af os af film
der udnytter muligheden for at udnytte dynamikken. Især center kanalen er værd at fremhæve.
Stemmer og center action står med en god autoritet der er knivskarpt mejslet ud. LFE er tilpas
kraftfuld og kan få buksebenene til at blafre. De manglende 30Hz, kan dog i nogen situationer få
særlige LFE effekter til at fremstå noget "hult", hvor det man mangler er kroppen i LFE effekten,
mens det man mærker & hører ligger udenfor det problematiske område. Hertil selve rummet
(radiatoren, glasskabet) fordi selve effekten måske ligger lige i 30Hz rum-udfasningen. Dette høres
eksempelvis tydeligt i filmen “Hereafter” hvor lydsporet anvender nogle dybe drøn i 30Hz området
igennem hele filmen. Disse drøn mangler sin rigtige vægt på mit system.

Top kanaler med plads til forbedring:
Top kanalerne er ikke så veldefinerede direktionelt som jeg har hørt topkanaler på andre systemer.
Jeg mindes især en steinway-lyngdorf hjemmebiograf jeg har besøgt (anmeldelse kommer senere på
året her på recordere.dk), hvor top kanalerne var små dipol højttalere og definitionen var noget helt,
helt andet.
Vores IW150 lofthøjttalere spiller direkte ned i det hårde gulv, og reflekterer dermed direkte, hvilket
betyder at højde laget ikke føles helt så langt over hovedet som det kunne. Dette kan formentlig
løses med at få dem vinklet 30 grader mod lytte positionen, hvilket dog gør disse kanaler lidt
mindre “diskrete” i stuen rent visuelt. Lydmæssigt, er de imidlertid meget imponerende, og i
situationer hvor der virkelig kaldes på saft og kraft fra loft-kanalerne imponerer de med deres helt
ubesværede levering ved alle niveauer, noget der kan leges med i processorens PARTY mode, hvor
alle kanaler anvendes til at spille stereo. Det er et seriøst lydtryk der kan skabes med 11 M&K
kanaler i fuld aktion!

5.1/ 7.1 musik er et hit!
Musik gengives med kraft og ubesværethed. Især gode 5.1 musik indspilninger på SACD, DVD
Audio eller nogle af de mere heldige forsøg med Dolby Atmos fra TIDAL er en fornøjelse. Blandt
favoritterne er Hoff Ensemble i den forrygende 2L high-res 5.1 indspilning “Quiet winter nights”,
Claire Martin - “Black Coffee” i 5.1 mixet fra Linn Selections SACD, The Weeknd - “Blinding
lights” album i Dolby Atmos på Tidal, David Foster - “Hitman” koncert på Blu-ray i DTS HD 5.1
m.fl.
Man sidder placeret lige i mellem left/right surround tripolerne, og det er som næsten at “tage
rummet på”, og bidrager til den utroligt realistiske rum fornemmelse som kan være til stede i gode
5.1 indspilninger.

Higher-end HIFI
Den kraftfulde, lidt PA/Monitor agtige lyd fra MK systemet har klart sine største forcer med film,
live musik, og moderne elektronisk musik. Derimod er der et godt stykke til den ekstremt velopløste high-end lyd som man f.eks finder i det Technics Reference Class HIFI system jeg testede
for nyligt. Selvom jeg ofte sammenlignede musikoplevelsen på de to systemer i samme rum, vendte
jeg altid tilbage til musik på Technics systemet der præsenterede en utroligt intim og detaljeret
soundstage, der bedst kan sammenlignes med forskellen på en Mukkert (M&K) og en perfekt
dimensioneret hammer (R1). Begge dele har sine forcer. Det skal ikke forstås sådan at MK systemet
ligefrem lyder groft eller skingert på nogen måde. Det gør det ikke. Det skal snarere forstås sådan at
mikro detaljer, lækker silke blødhed, og transparens bare ikke er på samme niveau som high-end
HIFI i direkte sammenligning. Det er to helt forskellige skoler, - og endnu en grund til man
selvfølgelig bør have TO systemer 😜 ....ikke?

Er der nogen minusser ved sådan et system?
Ja, det er der. De to største:
Man hører straks når der er tale om et fesent lydmix eller hvis lydkvaliteten ikke er optimal. Det er
nemt at høre forskel på lossy og lossless audio, og vi får desværre mere og mere af det førstnævnte,
fordi mange mennesker lader sig nøje. Lyden lider endnu mere under at blive mastered til
soundbars og det der er værre. Det høres med det samme på et system som dette. F.eks Apple
premieren på "greyhound" i dolby atmos, er en flad, kedelig affære på et system som dette. (der er
stof til en hel artikel her..kan være der kommer en fra en vred gammel mand senere på året..)

Fremtidige upgrades?
Der er selvfølgelig ting der skal prøves i fremtiden. På ønskelisten står der transparent lærred et
par størrelser op eller ny skærmteknologi som samsung "the wall" eller et monster OLED "lærred"
som erstatning for både TV og projektor. End mere HDR duelig projektor kunne også komme på
tale. Slutteligt, nærmer vi os en overhaul af custom control systemet fra RTI, med en ny remote og
programmering med diverse tilpasninger og optimeringer med endnu dybere integration med
Lyngdorf processoren til f.eks Zone B. Der er altid mulighed for forbedringer i en
hjemmebiograf!

Har du en hjemmebiograf der kan inspirere andre?
Det handler ikke om hvor fancy den er, - det handler om at inspirere andre i alle prisklasser! Fortæl
om den og lad os teste din biograf. Start med at skrive til os!

Morten Stjernholm er inkarneret film & musik elsker, og har 30 års erfaring fra den
professionelle audio/video industri, både på den skabende og den tekniske side. Yderligere er han
stifter og medstifter af flere virksomheder i den professionelle AV branche.
På recordere.dk anmelder han især det tungere HIFI og surround. Hans grundfilosofi er, at hvis det
lyder rigtigt, så ER det rigtigt.
Mortens forskellige lyd-eventyr kan følges på instagram profilen stjernholmreviews

