Creative T4 Wireless
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T4 Wireless ser
ut som et relativt
ordinært PC-høyttalersett, men har
mange flere bruksområder.
Tekst: Truls Steinung
De to satellittene er svært små
og kompakte, og foten kan skrus
av slik at høyttaleren kan henges
på veggen. Subwooferen er relativt
stor, noe som også er nødvendig for
å oppnå skikkelig basstrykk.
I bassregisteret har T4 mer enn
nok å gå på. Bassen samtidig også
veldig presis og ryddig, og den ser
ut til å takle det meste fra metal
via jazz til actionfilmer og spill uten
store problemer.
Mest imponerende er det likevel
at akustiske instrumenter får en
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fin tyngde uten at det går utover
kompleksiteten. Diskanten er også
mer enn god nok, selv om den ikke
nødvendigvis byr på den største
dynamiske detaljrikdommen, og
høyttalerne kan i enkelte tilfeller
høres litt presset ut.
Den kablede kontrollenheten huser NFC-mottageren og
hodetelefon- og aux-tilkoblinger.
Det er også med en svært enkel
IR-fjernkontrollen. Fjernkontrollen
lar deg i tillegg pause og bytte låt
ved bluetooth-avspilling. Dessverre
kan subwoofer-nivået kun justeres
på selve suben, noe vi gjerne også
skulle hatt tilgjengelig til på fjernkontrollen.
På subwooferen finner man
videre både optisk inngang og
RCA-inngang. Dermed er T4 et
høyttalersett som fint kan fungere

både som PC- og TV-høyttalere
ved siden av trådløs avspilling fra
smarttelefonen over bluetooth.
Vi slipper likevel ikke unna et
par irritasjonsmomenter. For det
første er signallydene som for
eksempel bekrefter tilkobling med
bluetooth svært høye når volumet
er skrudd høyt, noe vi finner unødvendig. Ikke minst er det frustrerende at T4 automatisk slår seg av
når den har stått uten lydsignal i så
lite som 10 minutter.
Dette er imidlertid bare et
problem med analoge signal så de
som bruker optisk vil ikke plages
av dette.
Disse irritasjonsmomentene til
tross: T4 leverer god lyd og mange
tilkoblingsmuligheter og er et
spesielt godt alternativ om det er
bedre TV-lyd man er ute etter.

Høyttalerkonfigurasjon: 2.1
Mål satellitt: 150 x 85 x 90 mm
Mål Subwoofer:
215 x 235 x 290 mm
Vekt satellitthøyttalere: 465 g
Vekt subwoofer: 5,94 kg
Tilkoblinger: optisk, Stereo RCA,
Stereo jack, hodetelefoner.
Bluetooth: v. 3.0, AVRCP, A2DP
Støttede kodeker: AptX, SBC, AAC
Andre funksjoner:
NFC, fjernkontroll
Laveste nettpris: 2229 kroner
hos Dustin.no
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+ Kraftig og presis bass. Mange tilkoblingsmuligheter. Diskret design
- Høye signallyder. Auto-av etter
bare 10 minutter. Ikke bassjustering på fjernkontrollen.

