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Forsker: Syng høyt i bilen – det er bra for
helsen!

Å synge høyt etter musikken på bilstereoanlegget kan faktisk være bra for
helsen din. Det mener en fremtredende ekspert på feltet.

- Å synge høyt og uhemmet mens du kjører bil gir deg energi. Spesielt når vi
synger etter kjente sanger får vi en god følelse som kommer fra dyp, rolig
pust og forsterket muskelaktivitet. Resultatet er at vi føler oss roligere og
mindre stresset, sier en av de ledende autoritetene på helseeffekter av sang,
professor Stephen Clift ved Canterbury Christ Church University i England.



Eksklusive stereoanlegg fra Bang & Olufsen

Det nye og eksklusive B&O PLAY stereoanlegget som blir introdusert i nye
Ford Fiesta har mest effekt i klassen. Ved å lytte gjennom mer enn 5000
sanger, har ingeniørene sørget for at det eksklusive 675 watt sterke
stereoanlegget høres perfekt ut – enten du hører på Adele, Foo Fighters eller
klassisk musikk. Hele 10 høyttalere plassert rundt i bilen gir en fantastisk
lydopplevelse.

- Mange er veldig glad i å høre favorittmusikken mens de kjører bil. Med B&O
PLAY i den nye Fiestaen vil kundene våre få den absolutt beste lydkvaliteten,
uavhengig av hvilken musikk de liker å høre på, sier ansvarlig for multimedia
i Ford Europa, Jan Schroll.

Spotify: Vanlig med egne spillelister for aleneturer i bilen

Ifølge en undersøkelse fra strømmetjenesten Spotify er det spesielt når vi
sitter alene i bilen at vi finner frem våre personlige favoritter, skrur opp
lyden, og synger med av hjertens lyst. Mange har faktisk egne spillelister de
bare bruker i bilen.

De nye B&O PLAY-stereoanleggene til Ford skal spesialdesignes for å gi
maksimal lyd tilpasset ulike modeller.

- Vi elsker å bruke live-opptak i testene våre. De viser hvordan lydanleggene
gjenskaper følelsen av faktisk å være på konserten. Når jeg får gåsehud av
musikken vet jeg at jeg har gjort det riktig, sier lydingeniør Stefan Varga hos
HARMAN International, som eier B&O PLAY.

Undersøkelse: Stereoanlegg viktig for valg av bil

I den store undersøkelsen «Ipsos 2016 Automotive Audio Branding study»
kom det nylig frem at mer enn hver tredje nybilkjøper mener merket på
bilstereoanlegget hadde en helt avgjørende betydning for hvilket bilmerke de
valgte.

«Hvis bilen er utstyrt med et lydanlegg med merker som Bose, Bang &
Olufsen eller Bowers & Wilkins kan denne andelen øke til over 50% » skriver
Ipsos i sin oppsummering av rapporten.

http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=7117


Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor
Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst
besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor
Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

https://www.youtube.com/watch?v=vt9gTzOTlUs?ecver=1
http://www.ford.no
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