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Meridian Sooloos
Framtidens musikservrar är här.
Meridian Sooloos erbjuder inte bara samma
skyhöga ljudkvalitet vi kommit att förvänta
oss av Meridians produkter, utan har
dessutom ett revolutionerande navigationsinterface som inspirerar till nya äventyr i
musiksamlingen.
Sooloos är en helt ny värld av musikuppspelning,
och baseras kring ett interface så rikt på
möjligheter och så snabbt att musiken du vill
lyssna på, ja faktiskt knappt ens visste att du ville
höra, bara är något knapptryck borta.
Sooloos är faktiskt så smart konstruerat att det
hjälper dig hitta i ditt musikbibliotek, oavsett
storlek, på en uppsjö av olika sätt och låter dig
dessutom flyta runt bland dina favoriter i en skön
blandning. Men känslan av att använda Sooloos
kan nästan inte beskrivas, utan måste upplevas!
Sen är det svårt att gå tillbaka till något annat...
Musiken kan läsas in direkt från CD-samlingen
genom Sooloos sofistikerade rippningsprocess
eller också importeras musikfiler från en dator
eller nätverksansluten hårddisk.
Men det finns större planer för Sooloos. Som
signalkälla är den fullständigt expanderbar och i
framtiden kommer en mängd olika funktioner inom
allt från film och foton till nätcommunitymöjligheter att implementeras.

Ett Sooloos-system består alltid av tre delar lagring, uppspelning och kontroll, eller snarare
store, source och control.
För lagring finns både Twinstore och Quadstore,
server-lösningar med dubbla eller fyrdubbla
hårddiskar för trygg backup av musiksamlingen.
Behövs ytterligare utrymme adderas enkelt
ytterligare Twin- eller Quadstore till systemet.
Uppspelning sköter Source:One eller
Source:Five, som helt enkelt är signalkällor med
en eller fem analoga utgångar, den sistnämnda
för användning i analoga multirumssystem.
Dessutom finns Ensemble, som är en Source och
Store i samma apparat, men med endast en
hårddisk och manuell backup.
Kontroll kan skötas av en mängd olika enheter.
Först och främst har vi Control 10 och 20,
touchskärmar med Sooloos fantastiska
användarinterface. Sooloos kan även styras via
programvaran Control:PC eller Control:Mac, för
respektive plattform, eller direkt via en iPhone
eller iPod Touch.
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Ett Sooloos-system kan byggas upp på många olika sätt för att bäst passa användarens behov, som
storlek på musiksamling, hur man önskar styra systemet, eller om man vill ha flera olika zoner. Nedan
syns exempel på tre system, i tre olika nivåer, med antingen kombinerad store och source i Ensemble,
eller separata delar som erbjuder större utbyggnadsmöjligheter. Kontrollen sköts från en iPhone eller
iPod Touch i det minsta systemet medan vi kostar på oss den fantastiska Control 10 för att fullt ut
uppleva Sooloos möjligheter i de två större systemen. Eventuell nätverksrouter ingår ej.

Ensemble sköter lagring och uppspelning
medan en iPhone eller iPod Touch
kontrollerar systemet.
Pris 46.150 kr (inkl. 1Tb hårddisk)

Ensemble sköter lagring och uppspelning.
En Control 10 ger den fullkomliga
Sooloos-upplevelsen och kontrollen över
systemet.
Pris 103.150 kr (inkl. 1Tb hårddisk)

Lagring sker i Twinstore med fullständig
backup, medan Source:One sköter
uppspelning. Kontroll via Control 10. Ett
komplett och extremt expanderbart system.
Pris 132.600 kr (inkl. 2st 1Tb hårddisk)
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Om Meridian
Meridian är stationerat nära Cambridge i England och grundades 1977 av Bob Stuart och
Allen Boothroyd. Med över 30 års historia av innovation och utveckling av kompromisslösa
hemunderhållningssystem med exceptionell prestanda, har detta prisbelönta företag gjort
sig kända som världsledande inom högkvalitativ ljud- och bildåtergivning.
Meridian har exempelvis utvecklat världens första audiofila CD-spelare, den första digitala
aktiva högtalaren, den första digitala surroundljudsprocessorn, och inte minst MLP,
Meridian Lossless Packing som idag används för ljudet på BluRay-skivor.
Meridians CD- och DVD-spelare, processorer, DSP-baserade högtalare, projektorer och
bilduppskalare är unika i sitt slag, eftersom de bibehåller en superkvalitativ digital signalväg
så långt det bara är möjligt, och levererar en oöverträffat naturlig ljudåtergivning och bild
med verklig cinematisk realism.

