Rutger Schuurmans

Polk MagniFi Mini Testpanel
Een goede film, check! Prachtig beeld dankzij een mooie televisie, check.
Je lijkt het helemaal voor elkaar te hebben, maar hoe goed is de kwaliteit
van het geluid eigenlijk? Valt dat tegen? De compacte Polk MagniFi Mini
kan dan uitkomst bieden, zeker als je geen plaats hebt voor een enorme
soundbar. Ondanks het kleine formaat moet deze in staat zijn om de juiste
geluidskwaliteit te bieden voor een optimale filmbeleving.
Het Kieskeurig-testpanel heeft deze compacte home cinema soundbar
getest. De resultaten lees je in dit testverslag.

Wat zijn de voordelen?
Mooi design
Geluid aanpasbaar aan de
soort activiteit (film,
muziek, radio)
Makkelijk te bedienen
Compact
Ingebouwde Chromecast
Werkt met Google Assistant
Bass/Voice-volumes
apart te bedienen
Makkelijk te verplaatsen
Goed geluid
Veel streamingopties

Wat zijn de nadelen?
Minder kwaliteitsgevoel
bij subwoofer (plastic)
Handleiding niet in
het Nederlands
Vertraging in geluid
bij opstarten tv
Alleen beschikbaar
in het zwart
Volumeniveau lastig
zichtbaar (4 leds)

De soundbar ziet er qua vormgeving mooi uit,
lekker klein. De subwoofer is voor zijn grote
formaat erg licht.

Eric van Ooijen

Rianne Arts

Wat een schitterend geluid komt er uit die kleine
soundbar. En heel verrassend: het is kamervullend,
je krijgt echt een biosscoopgevoel.

De MagniFi Mini van Polk werkt gelijk en het geluid
is prachtig; een stuk voller dan het geluid van mijn
huidige televisie. Er zitten genoeg opties op om het
geluid helemaal naar wens in te stellen.

Macro Nuijens

Anna Wienen

De Polk magnifi mini soundbar krijgt een grote
plus voor de prijs en kwaliteitverhouding. Zeker de
subwoofer, welke er wordt bijgeleverd, maakt het
helemaal af.

Aansluiten van het product is zeer gemakkelijk, de
handleiding spreekt voor zich. Je plugt de kabels
in en voila, je kunt aan de gang. En daarbij staat de
MagniFi Mini van Polk ook mooi in mijn interieur.

Roeland Muilwijk

Niels Woppenkamp

MagniFi Mini biedt een hele goede kwaliteit geluid,
zeer prettig, vol, ruimtelijk en zuiver geluid. Je mist
een surround-opstelling niet, doordat het geluid
heel breed klinkt en goed verspreid wordt door
onze woonkamer.

Aansluiten gaat supersimpel en het werkt
gemakkelijk samen met al mijn apparaten. Het
geluid is fijn. De instellingen zijn even wennen,
maar zodra je bekend bent en weet hoe je dit kunt
aanpassen werkt dat prima.

Lydia Platt

Gerard Hampsink

Het geluid is goed gecentreerd, dus in balans. Tevens
heb je genoeg instellingen om het geluid naar eigen
smaak weer te geven. De dag- en nachtstanden zijn
ook handig, zodat je niemand stoort als je ‘s avonds
laat nog een filmpje wil bekijken, of lekker muziek
wil luisteren.

Het compacte formaat en het schijnbaar niet
aanwezige subtiele geluid maken het echt een
aanwinst voor de televisiekijkbelevenis. Het is
alsof je tv de turbo heeft gekregen waar je eerder
nooit aan dacht, maar die je achteraf eigenlijk altijd
gemist hebt.

