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Unconventional state of the art audio components
‘In a silent way’ was de stepping stone voor

Tijdens DUTCH AUDIO EVENT

Miles’ electrische periode en opmaat voor zijn legen-

op 8 & 9 oktober kun je het

darisch ‘Bitches Brew’ en de jazzrock als genre. Miles

hele THRAX-systeem horen:

Davis begreep als geen ander het belang van stilte.

ORPHEUS phono, MAXIMINUS

Stilte is de achtergrond van muziek, alles komt eruit

DAC, de LYRA SE & BASUS

voort. Niet de stilte als niks, maar als iets diepers, het

speakers. Frank Vermeylen

(nog) niet voorstelbare. Als je stilte begrijpt en voelt

van VERY FINE SOLUTIONS

dan is er muzikaliteit die raakt.

en Rumen Artarski van THRAX

Over deze stilte praat Rumen, eigenaar van Thrax.

geven demo’s.

Hij ontwerpt vanuit deze visie en je vindt het terug in al zijn producten. Hij heeft diepgaand historisch onderzoek gedaan naar de meest geavanceerde ontwerpen en technieken. Hij
bouwt daarop voort met innoverende concepten en maakt van Thrax een verhaal apart: onvergelijkbaar, one of a kind, of het nu gaat over klankkwaliteiten of over constructie en design.

SPARTACUS & LIBRA
Misschien wel de meest geavanceerde buizenversterkers die te koop
zijn. Beide gebaseerd op de 300B van WESTERN

Rhapsody SHOWTIME:
4 & 5 november
> vrijdag van 13 tot 16 uur
> zaterdag van 10 tot 15 uur

VRIJE INLOOP!

ELECTRIC. Hiermee laat THRAX zien hoe creatief denken
en een klassiek ontwerp samengaan en meesterwerken
voortbrengen.
Wij gaan het je laten horen op 4 en 5 november bij
ons in Hilversum. Met SCHNERZINGER-bekabeling sluiten we ze aan op de ZELLATON EVO PLURA en MSB DAC.

> Kom langs en we staan klaar met de lekkerste koffie van het Gooi en bijzondere
muziek voor de fijnproevers. - Harry, Michael & Siem -

BORNEOLAAN 25 • 1217 GX HILVERSUM (035) 628 4644 • WWW.RHAPSODY.NL
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colofon & voorwoord

Colofon:

Voorwoord:

De beurscatalogus van het Dutch Audio Event is een

Hoewel de kern van de organisatie van het Dutch

uitgave van:

Audio Event onder de naam X-fi High-End Audioshow al

BMG Home BV

decennialang op de zo vertrouwde locatie in Veldhoven

Kerkenbos 1015e

Nederland’s grootste high-end/hifishow organiseert,

6546 BB Nijmegen

is het pas de tweede keer dat wij onze bezoekers
een heuse beurscatalogus aanbieden. Het is weer de

Beursorganisatie:

bedoeling om onze presentaties naar een hoger niveau

Caspar Bunge, Hans Scholten, Peter Vijfvinkel,

te tillen, onze markt van luxe audio-apparatuurwaardig.

Ivo Meijer, Aart van der Giezen en Jeroen Bloemberg
Deze keer hebben we de innovatie als verlengstuk van
Hoofdredactie: Ernst Neve

onze website in print gezocht. Voor je ligt nu dan ook

Redactie:

Ernst Neve

een volwassen magazine, waarin een selectie van de

		

John van der Veer

deelnemers zich nader voorstelt.

Eindredactie:

Ernst Neve

		Rob Nijman

Verder kan je deze catalogus gebruiken om te navigeren

		

John van der Veer

door het doolhof dat Koningshof heet. Er zijn zoveel

Vormgeving:

Ernst Neve

ruimtes waarin zoveel gepresenteerd wordt, dat een

		Pencilpoint
Uitgever:

Ralph Brinkman

fysiek hulpmiddel echt handig is. Daarom hebben we in
deze catalogus niet alleen een plattegrond opgenomen,
maar ook een overzicht van welke deelnemers waar te

De beurscatalogus van het Dutch Audio Event

vinden zijn en welke merken in welke ruimtes staan.

verschijnt 1x per jaar als voorbeschouwing op het

Alles om zo snel mogelijk je favoriete merk te vinden.

Dutch Audio Event in De Koningshof te Veldhoven.
Namens de gehele organisatie wensen wij alle
Jaargang:

bezoekers een heel fijn weekend van muzikaal genot.

2022
Meer weten? Neem dan een kijkje op
Extra bestellingen beurscatalogus:

www.dutchaudioevent.nl

Dutch Audio Event
info@dutchaudioevent.nl
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dutch audio event

WELKOM OP HET DUTCH AUDIO EVENT!
Van harte welkom op Dutch Audio Event. Wat fijn dat we jullie

En wat een start mochten we – met name dankzij jullie –

in zulke grote getalen mogen ontvangen. We hopen er samen

toen maken! Het werd niet alleen de eerste grootschalige

weer een fantastisch weekend van te maken!

audiobijeenkomst sinds – ja, sinds wanneer eigenlijk, de
AZ-show in februari 2020? – maar ook hét event waarbij we

DAE IN VOGELVLUCHT

ons met z’n allen op een goed verwarmde beursvloer weer

De letters D-A-E beginnen steeds meer lading te krijgen. In

aan al die fijne nieuwe audiospeeltjes konden verkneukelen.

de voorbije weken kwam je ze weer tegen in alles van lokale

Wie wil weten hoezeer hifi-minnend Nederland en België dat

bushokjes tot landelijke radiospotjes, en natuurlijk kon je er

gemist had, hoeft de foto’s van DAE 2021 op HIFI.NL/.BE en

op HIFI.NL/.BE ook bepaald niet omheen. Hoewel het pas

de andere audiomagazines uit ons taalgebied er maar op na

de tweede keer is dat DAE in de Koningshof te Veldhoven

te slaan.

plaatsvindt, heeft het evenement dan ook een enorme historie
op deze locatie. Want waar Dutch Audio Event nog jong is, is

Ambities

de aanloop aanzienlijk langer. Het evenement heeft namelijk

Het enige dat ons team nu nog verbindt met het idee van een

onder de naam X-fi High-End Audioshow al meer dan tien jaar

klooster is ons geloof in de hobby van de high-end audio, de

geschiedenis weten te maken – waarvan maar liefst acht jaar

eerdergenoemde gospel, én natuurlijk de aanwezigheid van

op rij in Veldhoven.

een heuse abdijbar, alwaar men het drinken als een tempelier
afwisselt met het met ingehouden adem luisteren naar de vele

Na twee geslaagde edities in hartje Utrecht streek het circus,

topsets die er gepresenteerd zullen worden.

inmiddels de XFI Premium Audio Show, voor de derde editie
in 2012 in de Koningshof neer. Dat maakte dat 2020 de tiende

Topsport, zo vinden we dan ook zelf, is wat we er beoefenen.

editie geweest zou zijn… Tegelijkertijd ging de organisatie de

De Abdijbar is natuurlijk maar een heel klein onderdeel

samenwerking aan met het team achter het grootste hifi-

van het audiofeest, maar een fatsoenlijk natje en droogje

platform van de Benelux om zo het evenement naar een hoger

is uiteindelijk wel van enig belang. Wat veel belangrijker

niveau te tillen. Een team dat deze audioshow aan een nog

is, is natuurlijk een gedegen voorbereiding, een efficiënte

grotere groep liefhebbers wil presenteren om het hifi-gospel

organisatie, een doeltreffende mediacampagne, en veel

vanuit dit voormalige klooster verder te verspreiden.

bezoekers. Dat is waar de huidige organisatie zich hard voor
maakt.

XFI 10 = DAE 1

8

Onze gedeelde ambities ten spijt stak de pandemie in 2020

Caspar Bunge (XFI) is daarom verheugd met de uitbreiding

een stokje voor onze fraaie plannen, maar dat maakte dat we

van het team. “We zijn nu echt in staat om een beurs te

één oktober later met dubbel enthousiasme van start konden

ontwikkelen die gedragen wordt door het belangrijkste

met de allereerste editie van DAE, als kers op de taart van

platform in de Benelux. We zien de samenwerking met HIFI.

tien jaar XFI!

NL/.BE als een prachtige stap die de onafhankelijkheid en

D U TC H
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groei van ons evenement ook in de toekomst zal kunnen

audio is een lange. Het gaat om de kunst de juiste hifi te

borgen.”

selecteren en dat hoeft lang niet altijd de duurste te zijn! Bijna
nergens anders vind je zoveel mensen met een voorliefde voor

Sterk deelnemersveld

hifi die ongeacht hun voorkeuren hier iets kunnen vinden!

Het allerbelangrijkste aspect van DAE zijn uiteindelijk de
deelnemers. In de eerste plaats natuurlijk jullie als bezoekers,

Ivo Meijer (HIFI.NL/BE): “Vanuit de oprichting van onze

maar daarnaast ook de fabrikanten en distributeurs die we in

gezamenlijke nieuwe onderneming – Dutch Audio Event – zijn

de vele ruimtes van de Koningshof mogen ontvangen. Zonder

we in staat een echt onafhankelijke beurs neer te zetten die van

hen zou het feest immers niet georganiseerd kunnen worden.

meerwaarde zal zijn en alle partijen in de markt kan bedienen.

Daarom doet het ons deugd om te kunnen melden dat deze

We staan namelijk voor de gehele audiobranche. Onze ambitie

editie van Dutch Audio Event al zeer vroeg bijzonder in trek

is om door te groeien en onze bezoekers jaarlijks met nog meer

was bij ‘de markt’. Dat maakt niet alleen dat we eveneens al

mooie merken en entertainment te kunnen bedienen – met

zeer vroeg volgeboekt waren, maar ook dat DAE daarmee de

onder de streep natuurlijk de duidelijke boodschap: ga altijd

grootste editie ooit is – én al die partijen meer dan genoeg tijd

naar de speciaalzaak om daar de betere audioproducten te

hebben gehad om op 8 en 9 oktober iets bijzonders voor ons

beluisteren en te kopen. Vooruitblikkend tot slot willen we

weg te zetten…

volgend jaar een nieuwe website bouwen die een duidelijk
overzicht zal geven van merken, exposanten en audiowinkels,

Wat je zoal mag verwachten? Bijna 100 kamers gevuld met

maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Eerst DAE 2022!”

de mooiste apparatuur, een speciale afdeling voor head-fi,
verkoop van platen en cd’s, livemuziek en meer! Dutch Audio

We wensen je veel plezier.

Event staat bol van aantrekkelijke audio in alle prijsklassen.
Veel meer dan high-end alleen, want de weg naar de betere

9

sound united Benelux
ruimte 23: Bowers & Wilkins, Marantz
Holland Foyer: Denon Home

Hoe klinkt perfect geluid? Al meer dan 50 jaar houdt de Britse luidsprekerfabrikant Bowers & Wilkins
zich vol overgave met deze vraag bezig. De zoektocht van oprichter John Bowers naar de meest
natuurgetrouwe geluidsreproductie, oftewel True Sound, heeft geleid tot een aantal van de meest
iconische en hoogwaardige luidsprekers ooit gemaakt, zoals de futuristische Nautilus en de, nu al
veelgeprezen 801 D4. Of het nu gaat om enthousiaste muziekliefhebbers thuis of audioprofessionals
in de studio; wie z’n oren alleen het allerbeste gunt, kiest voor Bowers & Wilkins. Adembenemend
zuiver geluid zonder compromissen.
Gun uw oren het allerbeste met Bowers & Wilkins

De nieuwe 700 Serie. Studiogeluid in huis.

Wat Bowers & Wilkins precies bedoelt met ‘True Sound’, kunt

De nieuwe Bowers & Wilkins 700 Serie wordt gekenmerkt

u met uw eigen zintuigen ervaren tijdens het Dutch Audio

door elegantie en prestaties. Het assortiment is uitgerust met

Event. Dé premium audioshow van het jaar is immers niet

de technologieën die in eerste instantie werden ontwikkeld

compleet zonder de bijzondere akoestische innovaties van

voor ons vlaggenschipmodel: de 800-Serie Diamond. En met

Bowers & Wilkins. 8 & 9 Oktober staan onze audiospecialisten

acht modellen om uit te kiezen is er een passende luidspreker

klaar om uw oren te trakteren op demonstraties van

voor ieder huis. Geïnspireerd door opnamestudio’s, gemaakt

uitzonderlijke luidsprekers en aanverwante high-end

voor woonkamers: met de nieuwe 700-Serie haalt u

producten. Horen is geloven, of zoals wij het bij Bowers &

studiogeluid in huis.

Wilkins graag zeggen: ‘Listen and you’ll see’. Het verschil dat

10

Bowers & Wilkins-luidsprekers maken is niet met woorden te

702 S3

beschrijven, maar kan alleen zélf ervaren worden.

Tijdens de show wordt er gedemonstreerd met ons
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vlaggenschip in deze nieuwe serie, de 702 S3. Een

Denon Home

hypermoderne vloerstaande luidspreker die voor nieuwe

In de Utrecht Foyer presenteert

kwaliteitsstandaarden in zijn klasse zorgt. De Carbon Dome-

Sound United de gehele Denon

tweeter bevindt zich in een gloednieuwe Solid Body Tweeter,

Home-serie. De Denon Home-serie

gebaseerd op de nieuwste generatie 800-Serie Diamond. Dit

bestaat uit perfecte luidsprekers

zorgt voor nog realistischere hoge tonen. De ontkoppelde

voor iedereen die draadloos

midrange, aangevuld met onze revolutionaire Biomimetic

geluid wil, zonder dat dit ten

Suspension, zorgt voor ongekende transparantie en openheid

koste van de geluidskwaliteit of

in de midrange. De 702 S3 is uitgerust met een naar beneden

het interieur gaat. Je kunt kiezen uit

gerichte poortconfiguratie en een trio van Aerofoil Profile-

slimme oplossingen voor grote en

basconussen. Daardoor klinkt de bas diep en duidelijk. Hoe

kleine ruimtes. En dankzij de exclusieve

fantastisch de nieuwe 702 S3 echt klinkt, zult u echt zelf

zwarte of witte finish wordt Home een

moeten ervaren.

natuurlijke en elegante aanvulling op je
interieur. Dankzij HEOS® Built-In kun

A Match Made in Audio Heaven

je in je hele huis muziek afspelen op

Voor zowel Bowers & Wilkins als Marantz begint alles met

meerdere draadloze speakers.

het onvermoeibare werk van enkele van ‘s werelds meest
vooraanstaande audio-ingenieurs, wier verbeeldingskracht en
technische tovenarij het basiskamp vormen in de zoektocht
naar perfectie. De combinatie van Marantz met Bowers &
Wilkins zal het meest muzikale geluid tot leven brengen in
de grootste kamers. Het warme, ruimtelijke geluid van de
nieuwste Marantz hifi-systemen wordt perfect aangevuld door
het responsieve geluid van de 700-serie.

verkooppunten:
www.bowerswilkins.com/nl-nl/find-a-retailer
Sound United Benelux
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
www.bowerswilkins.com/nl-nl/
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yamaha music europe
ruimte 82
Yamaha

De nieuwe componenten uit de 2000 serie luiden de volgende Yamaha generatie van het digitale
tijdperk in. Comfortabel genieten van een enorme verscheidenheid aan muziek met echte Hi-Fi
kwaliteit in de vertrouwde omgeving van de eigen huiskamer. Om dit mogelijk te maken, heeft
Yamaha de technologieën aanwezig in de Hi-Fi toplijnen 3000 en zelfs 5000 voor een groot deel
verwerkt in de ontwerpen van de 2000 lijn.
De legendes van morgen

12

Om de kernwaarden die ten grondslag liggen aan de

onthult met de komst van deze twee Hi-Fi giganten een

True Sound gedachte van Yamaha vorm te geven,

compleet nieuwe Hi-Fi 2000 serie. Met de volledige

wordt vastgehouden aan drie beginselen, te weten

analoge Hi-Fi technologie van de Hi-Fi 5000 en 3000

afbeelding, dynamiek en tonale balans. Alleen zo kan

serie als erfenis, luiden deze nieuwe componenten de

de Yamaha garantie op echte Hi-Fi kwaliteit gegeven

volgende generatie van het digitale tijdperk in. Genieten

worden. Entree de NS-2000A en de R-N2000A. Yamaha

van een enorme verscheidenheid aan muziek met de
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Hi-Fi kwaliteit die je van Yamaha mag verwachten.

functionaliteiten om van al je favoriete muziekbronnen

De drie genoemde kernwaarden krijgen hun weerslag

en streaming content te kunnen genieten, hebben we

in de zoektocht naar True Sound, en geven vorm aan

er ons van vergewist dat de R-N2000A de hoogste

de intenties van de artiest om de luisteraar diep te

audiokwaliteit biedt.

raken. Van het maken van muziekinstrumenten tot
professionele audio-apparatuur, Yamaha weet waar het

Yamaha NS-2000A Vloerstaande Luidspreker

om gaat bij het reproduceren van muziek. Het resultaat

Met de creatie van de NS-2000A heeft Yamaha haar

is een diepgaande beleving die zó realistisch is, dat het

rijke verleden van instrumentbouw, inclusief hun

aanvoelt alsof de artiest (r)echt voor je staat.

machtige piano’s, samen laten komen met de laatste
technologieën. Gebruik makend van hun specifieke

Yamaha R-N2000A Netwerk Receiver

kennis, technologie en conceptdesign, opgedaan met

Deze geïntegreerde reus laat je genieten van praktisch

het ontwikkelen van de topmodellen, halen onze nieuwe

alle muzikale content, van streamingdiensten tot

Hi-Fi speakers het allerhoogste niveau van sonische

bronnen met ultra-hoge-resolutie, samenkomend in

expressie. Er zit voor ons nog maar één ding op: wij

één, uitgebreid entertainment center. Met een variëteit

moeten jullie dit laten zien en vooral laten horen!

aan technologieën afkomstig van onze vlaggenschip
Hi-Fi versterkers, én een compleet pakket aan

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
25462 Rellingen
Germany
nl.yamaha.com

Wij zien je graag in ruimte 82.

meer informatie op nl.yamaha.com
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Hear Everything Audio Import
ruimte 7
c.e.c., Guru Audio, Merrill Audio,
Music First Audio, The Bespoke Audio Company

Een betere naam voor een groep muziek- en hifi-enthousiastelingen dat louter klasse-merken onder
de hoede heeft kun je niet verzinnen: Hear Everything. De merken die het bedrijf voert zijn C.E.C.,
GURU Audio, Merrill Audio, The Bespoke Audio Company en Music First Audio. Tijdens de tweede
Dutch Audio Event presenteert Hear Everything diverse hoogtepunten en noviteiten, waaronder de
Guru Junior 28 vloerstaander. De opvattingen van Hear Everything laten zich kernachtig
samenvatten door een quote van Oscar Wilde, te lezen op de website: “I have the simplest tastes:
I’m always satisfied with the best.” Hear Everything Audio Import staat te shinen op de Koningshof
in Kamer 7.
Snaar en CD
C.E.C. is Japans en kent een bijzondere geschiedenis.

goed kan weergeven, tot verbazing van audiojournalisten

Kort na de oprichting in 1954 ontwikkelde het merk

wereldwijd. GURU Audio ontwikkelt alle technologie in

snaaraangedreven loopwerken, voor belangrijke

eigen huis, tweeters, woofers en filters worden naar

producenten van draaitafels. In 1991 introduceert C.E.C.

deze specificaties elders vervaardigd. De assemblage

het eerste snaaraangedreven cd-loopwerk, de fameuze

en afwerking vinden plaats in Stockholm, thuisbasis van

TL1. Sindsdien heeft het merk de snaartechnologie

moederbedrijf People Audio.

verfijnd tot het topniveau waarop haar huidige cd-spelers
presteren. ‘CEC bewijst dat de cd als muziekdrager nog

Klasse

steeds toekomst heeft.’

‘Audio Purity is het doel van iedere component die Merrill
Audio gebruikt.’ En dat hoor je onder meer terug in haar
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Stockholm

klasse D-eindversterkers. “Forget your preconceptions

Het sterkste aspect van GURU Audio is dat het merk

about Class D, these amplifiers bring the listener an

laat zien dat ook een kleine luidspreker lage frequenties

insight into the recording that is clean and transparant.

D U TC H

E VENT

There is power and control and they play every kind of
music without adding anything of their own character
(…) Had I the means to buy the review amps, I certainly
would.” I rest my case, zeg je dan in mooi Engels.
Passief
‘The Bespoke Audio Company heeft de technologie
van passieve toonregeling met transformatoren naar
het - voorlopig – hoogste plan getild’. Het ultieme doel
van ‘Bespoke’ is eenvoudig: de creatie van prachtige
producten, gekenmerkt door ‘craftmanship without
compromise, excellence without restraint.’ Dat dit is gelukt
bewijzen de talloze enthousiaste reviews wereldwijd.
Hastings
Music First Audio is gevestigd in het Britse Hastings,
bekend van ‘the battle of’. Er worden daar in Hastings
ontzettend goede passieve voorversterkers gemaakt. Het
instapmodel van Music First Audio is de Baby Classic,
die zich volgens reviewers wereldwijd kan meten met
de duurste actieve voorversterkers. Over de MFA Baby
Reference schreef Sam Tellig in Stereophile: “I’ve not
heard a better preamp, and I’ve been looking for more
than 30 years.”

… en de set die wordt gedemonstreerd
Tijdens de DAE wordt onder meer de gloednieuwe Guru
Junior 28 vloerstaander gedemonstreerd en staat daarmee
in het middelpunt van de belangstelling. Collega Ruud
Jonker heeft ze beluisterd en is enthousiast. Een kort citaat
uit Ruuds recensie: “Het mooiste is misschien dat enorm
open en transparante geluidsbeeld. Deze luidsprekers
nemen je mee en nodigen je uit. Je blijft luisteren.” De
geluidsbron is een CEC cd-loopwerk, waarschijnlijk de
CD5, dus neem vooral je best klinkende CD mee naar
kamer 7 in Veldhoven.

HEAR
EVERYTHING
/AUDIO IMPORT

Hear Everything Audio Import
Thorbeckelaan 70
2564 BS Den Haag
+31(0)624 613402
www.heareverything.nl
info@heareverything.nl

verkooppunten
www.heareverything.nl
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latham AUdio
ruimte 46
Chord Company, kudos, naim audio

Latham Audio keert in 2022 terug naar het Koningshof, in gezelschap van NAIM AUDIO’s Mark
Raggett. Latham Audio is een vertrouwde naam in hoogwaardige Hi-Fi apparatuur. Wij
onderscheiden ons door gespecialiseerde kennis en een interne service-afdeling. Zo kunnen
muziekliefhebbers altijd op ons terugvallen voor advies en ondersteuning.
Naim Audio
Bij NAIM te Salisbury klinkt altijd muziek, om iedereen

dat meer gericht is op Lifestyle. De UNITI modellen

nauw betrokken te houden bij hun belangrijkste missie:

koppelen diverse streaming bronnen aan een sterke

het bouwen van de beste Hi-Fi componenten. NAIM

A/B versterker. De ATOM is de instapper, gevolgd

staat bekend om het unieke, eigen geluid. De Britten

door de STAR met ingebouwde CD-speler en topmodel

noemen het PRAT, dat staat voor Pace, Rhythm And

NOVA.

Timing. Deze kerneigenschappen maken dat je als geen
ander verbonden bent met de muziek.

KUDOS
Ontwerper Derek Gilligan van Kudos heeft een

NAIM richt zich op gebruikers die hun audiosysteem

duidelijke visie op de klank en het uiterlijk van een

in de loop der jaren willen verbeteren. Uitgangspunt is

luidspreker. Dat uiterlijk is typisch Brits, met een

een zeer hoog kwaliteitsniveau, uit te breiden met losse

moderne design twist. Een weergever moet in staat

voedingen en kabels. De afwerking in de CLASSIC serie

zijn je het gevoel te geven ‘live’ aanwezig te zijn bij een

garandeert na iedere uitbreiding dezelfde look.

concert en Derek heeft dit bereikt. Hij werkt uitsluitend
met de beste componenten. SEAS voorziet in unieke

De UNITI modellen zijn direct afgeleid van de CLASSIC
serie, maar dan in een enkele behuizing en een uiterlijk
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drivers, exclusief voor KUDOS.
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De Titan serie is de toplijn, voorzien van Isobaric woofers. Er zijn 4 modellen: monitor 505,
vloerstaanders 606, 707 en 808. Topmodel 808 is
voorzien van een losse wooferkast met gescheiden
midden en hoog.
Chord Company
Het merk uit Amesbury is een bekende naam in
audiokabels. Innovatie staat voorop, ondersteund
door eigen montage en de unieke Aray technologie,
die een maximum aan muziek garandeert. Alles draait

NAIM SOLSTICE. Deze Limited Edition draaitafel is een

om geluidskwaliteit en verbetering, met een duidelijke

echte eyecatcher. Van de 20 exemplaren zijn er nog

synergie in iedere lijn en een uitstekende prijs-kwaliteit

slechts enkele beschikbaar in de Benelux. Digitaal:

verhouding als resultaat.

de ND555 netwerkspeler met bijbehorende 555 PS
DR voeding. Het hele systeem schittert in het NAIM

The Chord Company gaat verder dan bekabeling.

FRAIM audiorack. Van KUDOS nemen we luidsprekers

Naast het uitbrengen van een hoogwaardige switch

mee uit de TITAN-serie. Het model blijft nog even een

met de naam English Electric heeft men nu ook 2

verrassing. Van The Chord Company introduceren

stroomblokken op de markt gebracht onder de naam

we de nieuwste kabel-noviteit, ChorAlloy. De stroom

PowerHAUS, voor een nog betere prestatie van uw

wordt geleverd via de nieuwe Chord Powerkabels en

apparatuur.

het nieuwe PowerHAUS stroomblok. We maken gebruik
van de English Electric 8Switch en hoogwaardige

We pakken flink uit op het Dutch Audio Event!

streamingkabels.

In ruimte 46 staan de NAC 552 voorversterker en
NAP500 eindversterker uit de NAIM 500-serie klaar,

Een topsysteem met louter Britse producten, we

aangevuld met 2 bronnen die een bijzonder goede

ontmoeten u graag in Veldhoven en beantwoorden al

match zijn. Analoog: de vorig jaar geïntroduceerde

uw vragen.

Latham Audio
Belsebaan 3a
5131 PH ALPHEN NB
013-5082411
info@latham-ci.com
www.lathamaudio.nl

verkooppunten
www.lathamaudio.nl

17

The Quest Group
ruimte 57
AudioQuest, Goldenear

Kabel nodig? AudioQuest natuurlijk! Ruim vijftig jaar geleden begon William Low met het ontwikkelen
van audiokabels en inmiddels bestaat het assortiment uit circa 7000 producten. Voor elk systeem de
passende kabel. Dat is de kracht van AudioQuest. Een kabel voor ieder budget. Keuzestress is niet
nodig, want de dealers van AudioQuest maken het mogelijk om je kabel eerst thuis te proberen. Bill
maakt zo zijn ‘American dream’ tot de jouwe. Bij dezelfde exposant vinden we tevens het
luidsprekermerk GoldenEar, weer zo’n American dream, maar dan van hifi-icoon Sandy Gross.
AudioQuest en Bill Low
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The Quest Group is een bedrijf waarvan je

het gemak wordt 1980 aangehouden als geboortejaar.

waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord… en waarom

In de 42 jaar die volgden is AudioQuest uitgegroeid

zou je ook? Alhoewel, als Hifi- en thuisbioscoop-

tot ’s werelds grootste specialist in kabels en andere

enthousiast is er een goede kans dat je in ieder geval

producten binnen de hifisector. Dat geldt in ieder

één van haar producten kent: AudioQuest. En wellicht,

geval voor Nederland, waar AudioQuest een centrum

als doorgewinterde fan van home-entertainment,

heeft gevestigd onder de bezielende leiding van

ben je ook op de hoogte van het onlangs verworven

veteraan Richard Brans. In 2007 bestond het Europese

GoldenEar. AudioQuest dateert als bedrijf van 1980.

AudioQuest team alleen nog uit Richard, maar

Bill Low, oprichter en eigenaar, geeft echter toe dat

inmiddels, in 2022, is dit team uitgegroeid tot vijftig

de eerste producten van AudioQuest al ontworpen en

werknemers die zorg dragen voor de markt in de helft

gemaakt werden nog vòòr de oprichting, maar voor

van de wereld.
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Massief, zuiver en stabiel
Wat maakt AudioQuest zo bijzonder? In kabels
en andere audio producten van AudioQuest
worden massieve geleiders, zuivere metalen,
gespecialiseerde geometrieën en uiterst
stabiele diëlektrica toegepast om een zo
natuurlijk mogelijk geluidsbeeld te realiseren.
GoldenEar
Waar passen GoldenEar luidsprekers in het AudioQuest

toegang tot een markt die niet beperkt blijft tot de

plaatje? Een gelukkige toevalstreffer, misschien, maar

Verenigde Staten en Canada.

Bill Low’s pragmatische instinct en onvermogen om stil
te zitten spelen ook zeker een rol. GoldenEar was het

De set

eigendom van enkele oude vrienden van Bill in het vak,

Het Dutch Audio Event biedt Bill en zijn team de kans

en toen hij vernam dat zij overwogen met pensioen te

om voor de Benelux haar brede range van producten te

gaan, greep hij zijn kans en nam het bedrijf over.

presenteren aan het publiek, de bezoeker van dit unieke
event. De set die tijdens de DAE wordt gedemonstreerd

Eerlijk geluid

omvat het neusje van de zalm op het gebied van kabels

Waarom? Het simpele antwoord is dat Bill verliefd is

en stroomvoorziening van AudioQuest, maar biedt

op het eerlijke geluid van de totale GoldenEar range.

tevens een unieke gelegenheid om te genieten van de

Hij bezit enkele modellen en vindt dat ze over de hele

dynamische en kamerbrede Triton-range van semi-

wereld gehoord moeten worden. GoldenEar kende een

actieve luidsprekers. Genieten geblazen!

beperkte distributie en met AudioQuest heeft het merk

The Quest Group
Hoge Bergen 10
4704 RH Roosendaal
0165 541 404
www.audioquest.nl
www.goldenear.nl

Verkooppunten
www.audioquest.nl
www.goldenear.com
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Fine Sounds Benelux
ruimte 65
Mcintosh, Sonus faber, Sumiko
Fine Sounds Benelux maakt dit jaar haar opwachting met legendarische sets, en met de zo
vertrouwde uitstraling. Ze doen de naam eer aan, in de overtuiging schatplichtig te zijn aan hun
merkenpakket. Fine Sounds presenteert op het Dutch Audio Event ‘22 vol trots de merken
McIntosh, Sonus faber en Sumiko. Zowel noviteiten als bewezen kwaliteit staan bij deze merken en
de presentatie centraal, maar het muzikale feest voert zoals altijd de boventoon.

Vertrouwd met set 1
In 1969 vond het roemruchte
en ondertussen legendarische
Woodstock plaats. Een
evenement met een grootte
die tot dan onmogelijk leek
en later eigenlijk nooit meer
is overtroffen. De lijst met
artiesten is bijna niet te
bevatten. The Band, Joe Cocker,
Crosby Stills Nash & Young, Jimi
Hendrix, Janis Joplin, Santana,
en nog veel meer gaven er acte
de présence.
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Het was de bedoeling om 200.000 muziekliefhebbers

muzikaal

te ontvangen, maar uiteindelijk werden het er naar

en weer zeer

schatting 500.000. Om iedereen te kunnen laten

indrukwekkend om te zien. Deze MC3500mkII gaan

meegenieten werd op het laatste moment gezocht naar

we inzetten om de machtige Sonus faber Il Cremonese

een oplossing voor meer versterking van de artiesten.

Ex3me van muziek te voorzien. Verder gaan we in

Die werd gevonden bij McIntosh! Er werden in totaal 20

de hoofdset de nieuwe C12000 buizen/transistor

stuks MC3500 ingevlogen, elk goed voor 350 Watt pure

voorversterker inzetten, gecombineerd met de

buizenversterking. Leuk feitje; McIntosh versterkte ook

indrukwekkende nieuwe ultra high end MCD12000 CD

de inaugeratie van Lyndon B. Johnson in 1965!

speler. Rob Hullekes zorgt voor de muzikale invulling.

En juist deze MC3500 is opnieuw, in een modern en

En we weten uit ervaring dat hij voor muziek kiest die

tegelijk prachtig retro jasje, in productie gegaan als

heel veel mensen heel erg blij maakt. En dat op zo’n

de MC3500mkII. Weer volledig buizen, weer uiterst

topset!
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DAE set 2:

en echt marmer! Alleen

De tweede set draait om de Sonus faber Olympica Nova

Sonus faber kan zo’n

in Hoogglans Zwart. Dat is voor deze reeks een nieuwe

luidspreker maken.

kleur. En het doet de Olympica Nova goed dat Zwart!

De versie op de show

Het is ongekend sexy! We gaan de Nova’s versterken

is uniek omdat het

met de volledig analoge McIntosh combi; C8 buizen

marmer in Zwart is

voorversterker, MC830 transistor mono eindversterkers

uitgevoerd. Dat maakt

en de prachtige MT5 draaitafel met Sumiko element.

de Electa Amator III

Er wordt een bonte mix aan muziek gedraait die uit de

nog veel chiquer en

collectie komt van Edwin van Rooijen. Lekker veel pop,

aantrekkelijker.

rock, metal en wat hem verder te binnen schiet.
Zoals iedereen
DAE set 3:

ondertussen van

De derde set heeft in de basis de nieuwe McIntosh

ons gewend is, zal

MA9500 geïntegreerde versterker. Nog meer controle

de aankleding van

en muzikaliteit dan zijn voorganger en uitgerust met

de ruimte weer

de modulaire DA converter. Als bron dient hier de

spectaculair zijn.

prachtige MT2 draaitafel met Sumiko element. Op deze

Daar gaan we

draaitafel belanden de parels uit de collectie van Chris

niet te veel over

van Aelst, en dat belooft heel gevarieerd te worden.

vertellen. Daarvoor

De luidsprekers in deze set zijn de Sonus faber Electa

zal je moeten

Amator III. Klein van formaat, groots in geluid. De Electa

langskomen om

Amator III is de 3 incarnatie van deze legendarische

het te ervaren.

e

monitor. Echt en massief hout vermengd met leer, koper

verkooppunten in nederland

Fine Sounds Benelux
De Ooijen 13a
4191 TB Geldermalsen
0345 - 247042
www.finesounds.nl
info@finesounds.nl

010 Hifi, Rotterdam Sf+M
Allvision, Woerden Sf
Audio-Life, Buren Sf+M
AudioExpert, Den Bosch Sf+M
Audiofrenzy, Maastricht Sf+M
Audiohuis, Delft Sf+M
Audiomix M
AudioXperience, Nuenen Sf
Camiel Dellaert, Breda Sf
D&M Beeld- en Klankstudio, Ouderaarde Sf
Echo Audio, Middelburg Sf
Freakuence! M

Free Music, Gouda, Sf
Hans Audio, Hoorn, Sf
Hifi Home M
Hifi Overgaauw, Leiden Sf+M
Hifi Solutions, Amsterdam Sf+M
HighEnder Audio, Garskamp Sf+M
Hobo Hifi, Amersfoort Sf+M+S
Hobo Hifi, Apeldoorn Sf+M+S
Hobo Hifi, Arnhem Sf+M
Hobo Hifi, Den Bosch Sf
Hobo Hifi, Den Haag Sf+M
Holland Link, Rotterdam S

iEar’, Amsterdam Sf+M
iEar’, Tilburg Sf+M
Jan Ooms Beeld & Klank, Dendermonde Sf
Legendary Sound M
Mister Hifi M
Ohm Audio, Groningen Sf+M
Poulissen, Roermond Sf+M
Radiobeurs Louter, Dordrecht Sf+M
Rhapsody, Hilversum Sf
Sowell Hifi, Gorinchem Sf
Tune Inn, Alkmaar Sf
Informatie BE en LU op onze website.
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Goldmund benelux
ruimte 24
goldmund

Nadat de succesvolle XFI Premium Audio Shows van 2018 en 2019 en het daaropvolgende Dutch
Audio Event 2021 in het teken stonden van ‘groot, groter, grootst’ houden de heren van Goldmund
Benelux het dit jaar, in ieder geval voor wat betreft de afmetingen van de ruimte, op ‘klein maar
fijn’. Niet omdat ze geen zin hadden in een prachtig grootse opzet zoals op de afgelopen beurs,
maar omdat het DAE net na hun grootscheepse verhuizing naar Zeist plaatsvindt.
Goldmund Benelux en PUUR hifidelity
“Het is een ontzettend grote operatie, deze verhuizing.

hebben met Goldmunds actieve luidsprekers (en

En om de week daarna bijna alles weer uit de winkel te

een volledige setup ‘uit eigen huis’), kiest Goldmund

moeten halen en op transport naar Veldhoven te zetten,

Benelux er ditmaal voor om het over een geheel andere

ging ons een beetje te ver”, aldus Robert Brijde. “Het

boeg te gooien, en een van de fantastische Goldmund

is tenslotte niet alleen maar spullen overhevelen, maar

versterkers in het zonnetje te zetten. De keuze voor

ook het bepalen van de nieuwe inrichting en akoestiek,

de overige componenten was hierna snel gemaakt.

en vooral de uitbreiding van het merkenpakket van

De Telos NextGen 590 II geïntegreerde versterker

PUUR hifidelity, zoals de nieuwe vestiging gaat heten,

wordt gecombineerd met de onovertroffen Pink Faun

wat zeer veel tijd in beslag neemt.”

2.16 streamer en de nieuwe Clarisys Audio Minuet
luidsprekers. Het uit Vietnam afkomstige Clarisys

22

Een geheel andere boeg

Audio is begonnen als fabrikant van vervangende

Waar we alle vorige edities van het DAE gespeeld

onderdelen voor de beroemde ribbon-speakers van
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Apogee Acoustics, en heeft van daaruit een eigen lijn
spectaculaire nieuwe luidsprekers ontwikkeld, met alle
goede eigenschappen die Apogee zo geliefd maakten
(en zonder de slechte!). Als klap op de vuurpijl zal er
ook gespeeld worden met Goldmunds fenomenale
Mimesis PH3.8 NextGen phonoversterker, gekoppeld
aan een Bergmann Galder draaitafel met Odin arm
en AirTight PC-1 Coda element. De bekabeling wordt
verzorgd door AudioQuest.
Graag laten we u al dit moois tijdens de beurs zelf
ervaren.

verkooppunten NL + BE
Nederland:
PUUR hifidelity, Zeist
www.puuravd.com
Goldmund Benelux
Slotlaan 306
3701 GX, Zeist
www.goldmund-benelux.com
info@goldmund-benelux.com

België:
Alpha High End, Antwerpen
Alpha High End, Brasschaat
Alpha High End, Brussel
Alpha High End, Turnhout
www.alphahighend.be
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Sennheiser
ruimte 53
sennheiser

Er is veel gebeurd sinds de oprichting in 1945 van het Duitse concern door Fritz Sennheiser.
Begonnen met Voltmeters is later de stap naar audioproducten gezet met microfoons en
hoofdtelefoons. Wij audiofielen kennen Sennheiser wellicht het best van hoofdtelefoons als de
inmiddels iconische HD414, waar er meer dan 10 miljoen van zijn verkocht, de Orpheus, HD 800 en
HE-1, maar vandaag de dag heeft het bedrijf de pijlen gericht op de toekomst. Die toekomst is
volledig driedimensionaal en wordt volledig omarmd met de overname door Sonova in maart 2022.
Het bewaren van focus

terug te horen, zijn voor altijd overtuigd geraakt van

Om zich te kunnen concentreren op die 3D toekomst,

de kracht van AMBEO. Daar kan geen Atmos of Spatial

heeft de kern van Sennheiser zich toegelegd op een

Audio aan tippen!

aantal deelgebieden die allemaal te maken hebben
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met de in-huis ontwikkelde AMBEO technologie.

AMBEO Soundbar

Kortgezegd maakt AMBEO het mogelijk om geluid echt

In augustus 2019 was het dan zover. Dit jaar zette

in drie dimensies vast te leggen en weer te geven. De

gelijk de naam van Sennheiser wat betreft soundbars

toepassingen zijn legio, denk aan augmented en virtual

voor eens en voor altijd op de kaart. Niet alleen was

reality, het meest bereikbaar voor ons zullen toch

deze soundbar als eerste in staat echt 3D audio weer

de AMBEO Soundbars van Sennheiser zijn. Degenen

te geven, de laagweergave was van dien aard dat een

die ooit het concert van Imogen Heap in London

subwoofer in principe niet meer nodig was. De AMBEO

hebben bijgewoond dat gebruik makend van AMBEO is

Soundbar was als eerste in staat de taken van een

vastgelegd, om dat later via de AMBEO Soundbar weer

volledige surround set over te nemen, en dan nog

D U TC H

E VENT

een beetje meer. Via de meegeleverde
meetmicrofoon kon op eenvoudige wijze de
AMBEO Soundbar afgeregeld worden op de huiskamer,
gebruik makend van geavanceerde kalibratietechnieken.
Een echte all-in-one dus. Naast de presentatie van
baanbrekende technieken wist Sennheiser de 13
drivers en bijbehorende elektronica, alles bij elkaar
goed voor 18,5 kilo en 126,5 centimeter aan soundbarawesomeness, ook nog eens zeer stijlvol te verpakken
in een behuizing van geborsteld aluminium. En die
stijlvolle verpakking zette zich nog eens voort in het

ontwerp
van de bijbehorende
Sennheiser App waarmee de AMBEO
Soundbar, samen met de remote, bediend kon worden.
AMBEO Soundbar Plus
Ongeveer drie jaar later doet Sennheiser hun
driedimensionale toverkunsten nog eens dunnetjes
over met de introductie van de AMBEO Soundbar
Plus. Volgens sommigen presenteert deze soundbar
‘s werelds meest immersieve geluidsweergave en
is de ervaring minimaal gelijk aan een 7.1.4 home
theater systeem. Gebruik makend van de allerlaatste
AMBEO technieken zitten er in deze soundbar 9
drivers verstopt die aangestuurd worden door negen
Klasse-D versterkers die met een totaal vermogen van
400 Watt alles in het gareel houden. Wil je meer laag
beleven? Geen nood, Sennheiser heeft speciaal voor
deze compacte reus een subwoofer gemaakt. Gewoon,
omdat. Geloof je het allemaal niet? Dan dagen wij je uit
om bij ons in de ruimte al dit fraais te komen beleven.

verkooppunten
AMBEO Soundbar Plus

Sonova Consumer Hearing Netherlands B.V.
Veluwezoom 5
1327 AA Almere
www.sennheiser-hearing.com/nl

Audioexpert, Den Bosch
Botman Sound & Vision, Hoorn
iEar’, Amsterdam en Tilburg
Overgaauw, Leiden
Stassen Hifi, Venlo
Wifimedia, Arnhem
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Hifi Corner Trading
ruimte 1: Lyngdorf Audio & steinway lyngdorf
Ruimte 20: Kii Audio

“Je hebt twee soorten ‘goed geluid’: geluid dat lekker klinkt en geluid dat de realiteit weergeeft.”
Aan het woord is Willy Van de Velde, een oude rot in het vak. “Over smaak valt niet te twisten, over
de werkelijkheid des te meer. De missie van HiFi Corner Trading is daarom om mensen een selectie
van apparatuur aan te bieden die de bron maximaal recht doet: wat bedoelde de artiest of
componist te zeggen? Daar gaat het om. Dus mag een versterker geen geluid maken, alleen maar
omzetten, zodat de speaker doet wat een speaker moet doen. ‘De juiste keuze’ is dus allesbepalend.
De juiste keuze kan ook betaalbaar zijn”, aldus Van de Velde. “We zijn de ronkende verhalen
voorbij”. HiFi Corner Trading, hoeksteen in audioland.
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Twee zalen van muzikaal genot

Steinway - Lyngdorf - Audio

Willy Van de Velde van HiFi Corner Trading draagt als

De merken Steinway en Lyngdorf hebben twee dingen

hoeksteen van het audiolandschap en met uitspraken

gemeen. Ten eerste Peter Lyngdorf. Zonder hem zou het

als hierboven een behoorlijke verantwoordelijkheid

Deense merk Lyngdorf niet bestaan. Het is toch vooral

op zijn schouders. Tel daarbij op dat hij dit jaar op het

Audio met een hoofdletter A hetgeen beide merken diep

Dutch Audio Event in twee zalen zijn presentaties doet,

in hun DNA bij zich dragen. Hoe speciaal is het als een

en het feest der verwachtingen is compleet. Niets

van ‘s werelds bekendste pianomakers jou selecteert

minder dan muzikaal genot is wat in het verschiet ligt

om ‘hun’ luidsprekers te maken? Welnu, dat is precies

met presentaties van Steinway Lyngdorf, Lyngdorf

wat er gebeurde na een presentatie van een set heel

Audio en Kii Audio.

speciale Lyngdorf luidspreker in een hotelkamer ergens
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in New York. De CEO van Steinway & Sons was zó onder

Systeem. Acht LS-1000 mid/hoog modules en acht

de indruk, dat het systeem officieel hun prestigieuze

BW-3 sublaag modules worden naar een muzikaal

naam mocht dragen. Om de bezoekers aan het Dutch

hoogtepunt gebracht door de alom gelouwerde

Audio Event de beleving van een echt Lyngdorf systeem

Lyngdorf TDAi3400 processor/versterker. Naamgever

mee te laten maken én te laten horen wat een Kii

Peter Lyngdorf zal in hoogsteigen persoon komen

systeem bij de luisteraar kan losmaken spelen er in

uitleggen wat het geheim van deze systemen is.

twee ruimtes in totaal drie bijzondere systemen.
Ruimte 20, set 3
Ruimte 1, twee sets, twee premières!

In kamer 20 bepaalt Kii Audio de toon. Ontwerper Bruno

In kamer 1 prijkt het Steinway Lyngdorf Model A

Putzeys is aanwezig om het publiek te vertellen waarom

systeem, bestaande uit twee luidsprekers, een

het Kii Three systeem met BXT extensies van Kii Audio

Model P-100 processor en de Model A-2 vier-kanaals

boven alles uittoornt. Er zit nu nog maar één ding op:

versterker. Het tweede systeem in deze zaal is

kom gewoon even bij ons genieten. Ruimte 1 en ruimte

opgebouwd rondom het Lyngdorg Audio Line Source

20, u bent er uiteraard van harte welkom.

verkooppunten Benelux

HiFi Corner Trading
p/a Paalstraat 128
2900 Schoten, België
www.hificornertrading.com
www.hificorner.be

NEDERLAND:
Audio Artistiek, Vries
Audiohuis Delft
Audio Expert, Den Bosch
Audio Innovations, Nieuw Vennep
Audio Life, Buren
Echo Audio, Middelburg
Echo Audio, Terneuzen
Eringa Geluid, Leeuwarden
Hans Audio, Hoorn
Hifi Limburg, Beek
HIfi Choice, Soest
Hifi Klubben, diverse filialen

Hifi Solutions, Amsterdam
Hifi Studio Zwaard, Capelle a/d IJssel
Intosurround, Eindoven
Lexicom Multimedia, Leidschendam
Majstro Audio, Kamerik
Novus Audio, Kampen
Poulissen Audio/Video, Roermond
Sights & Sounds, Zutphen
Solo Sound, Huizen
Stassen Hifi, Tegelen
Speakerland, Oss
W & W Audio, Enschede

BELGIË:
Audiophile 1333, Ukkel
Audio Perfect, Oostkamp
BelHifi, Meise
Enovo, Ninove
Exclusive Technology, Courcelles
Groovit, Tournai
Hifi Corner, diverse filialen
The Audio Shop, Putte
LUXEMBURG:
Cinemotion, Mondorf-les-Bains
L’Audiophile, Luxemburg
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reference sounds
ruimte 40
Audio Research, Wilson Audio

Reference Sounds heet het bedrijf en Michael Huigen tekent voor die naam: Michael is zijn eigen
referentie. Niet omdat hij het bedacht heeft. Nee, hij is het gewoon. Michael boetseert zo lang als
nodig is, tot het moment dat jij ja knikt als hij tevreden is met de weergave van zijn muziek. De
referentie ben je zelf. Dat is wat hem beweegt, dat is zijn doel. Op het DAE speelt hij niet voor niets
met Audio Research en Wilson Audio.
Audio Research
Betoverend. Misschien wel het beste woord om

jeuk aan het trommelvlies. Alsof de stage ineens ruimte

de klank van Audio Research te omschrijven. De

maakt om ieder klankelement zijn eigen plek te geven.

soundstage met oneindige gelaagdheid baadt je in een

Vaak zijn buizenversterkers niet direct de grootste

caleidoscopisch klankbad waarin iedere kleur vloeiend

krachtbronnen, met consequentie voor de keuze van

overgaat in de andere. High End met een ongelooflijke

de luidspreker. Maar met uitgekiende ontwerpen,

wauw factor. Het fundament van Audio Research is

speciaal geselecteerde buizen en hoge interne

gelegd in een tijdperk waarin de audiomarkt wordt

voedingspanningen weet Audio Research muziek niet

overgenomen door de steeds beter wordende Solid

alleen gloedvol maar ook met macht en serieuze power

State transistortechniek. William Zane Johnson, beter

weer te geven.

bekend als Bill, blijft echter trouw aan zijn geloof dat
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de vacuümbuis de meest realistische en overtuigende

Wilson Audio

muzikale beleving weet te scheppen. Met dat ideaal

Wilson Audio staat gelijk aan pure, onvervormde en

bouwt Audio Research al ruim 50 jaar aan haar state-

compressievrije reproductie van muziek, tot kunstvorm

of-the-art audiosystemen, waarvan ook modellen

verheven in unieke perfectie. Wilson Audio luidsprekers

van de eerste jaren over het algemeen nog prima te

worden in High-End audioland onder meer geroemd

onderhouden zijn. De synergie van Audio Research met

om de kracht, timing en laagweergave. Kwaliteiten die

Wilson Audio, JBL en Transparent Cable is fantastisch

een directe reflectie zijn van de vormgeving en hand in

en internationaal bekend. Van de herinnering aan onze

hand gaan met imposante gestaltes. Iedere luidspreker

eerste confrontatie met de Ref 5 krijgen we nog steeds

wordt gevormd door een complexe optelsom van de
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componenten. Wilson Audio heeft hierover een
duidelijke denkwijze: ‘Timing is everything’. De
onderlinge afstanden, en daarmee de looptijden
van de verschillende luidspreker units, worden
volgens nauwkeurige richtlijnen geoptimaliseerd.
Een handmatig proces met ongekende coherentie
en integratie als gevolg. Als de lens van een
camera laten de luidsprekers van David Wilson
zich exact op de luisterplek focusseren met
tonale balans, dieptewerking, microdynamiek
maar vooral ongekende muzikale schoonheid en
precisie als dankbaar resultaat.
David’s obsessieve drang naar perfectie dicteert
ieder facet van het ontwerp- en bouwproces
dat volledig in eigen huis wordt uitgevoerd.
Tegenwoordig wordt Wilson Audio geleid door
David’s zoon, Daryl Wilson. Letterlijk opgegroeid
tussen de luidsprekers en gezegend met het
unieke analytische karakter van zijn vader bouwt
hij weergevers die wereldwijd als het hoogst
haalbare worden gezien. Het DNA van Wilson
Audio is in de jaren steeds verder fijngeslepen en
geoptimaliseerd, maar nooit veranderd.

verkooppunten NL + BE
Reference Sounds
Chroomstraat 2
1362 JK Almere
www.referencesounds.nl
info@referencesounds.nl

Nederland:
A Tube High Fidelity, Almere - Audio Research
Audiofile, Gravenmoer - Audio Research
AudioXperience, Nuenen – Wilson Audio
Da Capo High End Audio, Kerk Avezaath - Audio Research
Hans Audio, Hoorn - Audio Research
Hanze Hifi, Zwolle - Audio Research
Hifi Solutions, Amsterdam - Wilson Audio
Krijtenberg Sound & Vision, Amstelveen - Wilson Audio

Listening Matters, Den Haag – Wilson Audio
Multifoon Hifi, Rotterdam - Audio Research + Wilson Audio
Rhapsody, Hilversum - Audio Research
België:
Alpha Brasschaat, Brasschaat - Audio Research + Wilson Audio
New Music, Brussel – Audio Research + Wilson Audio
The Audio Shop, Putte - Audio Research
Widescreen Audio, Gent – Wilson Audio
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Aequo Audio
ruimte 8
Aequo Audio
Aequo Audio staat ook dit jaar weer garant voor een muzikale ervaring van het hoogste niveau.
Volgens de aanwezige verslaggevers gonsde het vorig jaar in de wandelgangen met de naam van
dit Nederlandse merk. Aankomende editie demonstreren ze hun bijzondere Stilla: een elegante
luidspreker van bescheiden formaat met een enorme soundstage en krachtige
full-range geluidsweergave. Extra in de spotlight dit jaar: het unieke analoge
room & placement systeem van Stilla, waardoor ze in staat zijn om zelfs in de
moeilijkste ruimtes eenvoudig een perfecte laag weergave neer te zetten,
zonder onnatuurlijke ingrepen.
Specialist in moeilijke ruimtes
In de vele mooie reviews is te lezen dat de techniek achter het
ontwerp van Stilla als bijzonder indrukwekkend wordt gezien. Het
samenspel met de ruimte is natuurlijk van onmiskenbaar belang voor
de uiteindelijke geluidsweergave; iets waar de designers bij Aequo
Audio zich volledig van bewust zijn geweest. Zo is Stilla voorzien
van een speciale akoestische EHDL™-lens, die zorgt voor minimale
reflecties op vloer en plafond. De reflecties op de speaker zelf zijn
geminimaliseerd door het gebruik van afgeronde boven- en zijkanten
en een laag met speciaal vilt aan de voorzijde. Het krachtigste wapen
in het arsenaal is wel het unieke analoge room adjustment systeem
genaamd ARPEC™.
Analog Room, Placement & Extension Control: ARPEC™
Het laag is actief maar doorloopt een volledig analoog signaal pad. Het signaal
komt net zoals bij passieve luidsprekers binnen met speakerkabels. Het ARPEC™systeem luistert mee met het inkomende signaal wat onderweg is naar het passieve
scheidingsfilter. Van dat signaal wordt een laag voltage
afgenomen en met 500W Ncore versterking per speaker
voorzien van haast onbeperkte reserves: volledig instelbaar
aan ruimte en plaatsing met twee eenvoudige draaiknoppen
op de speaker zelf. Een weergave die vergelijkbaar is met
enorme passieve luidsprekers die uniek gematched zijn
aan de kamer. Heel wat anders dan met DSP, waarbij er nu
eenmaal altijd een vertraging optreedt van het actieve laag
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t.o.v. het passieve deel en kwaliteitsverlies kan ontstaan
door dubbele D/A conversie. Stilla is met het ARPEC™systeem in staat om zelfs in lastige ruimtes een perfect
natuurlijke en coherente laag weergave neer te zetten.
De versterker van het systeem kan weer worden
uitgezocht op klank, in plaats van het kunnen aansturen
van een lastige speaker.

ruimte, en op de speaker zelf. Ook zijn verticale
vibraties naar de vloer en instelbare tilt voor perfecte

Octagon designfilosofie

positionering meegenomen in een zeer geavanceerde

De integratie met de ruimte en ‘versterker-

voetconstructie. De grondigheid waarmee Aequo Audio

vriendelijkheid’ zijn slechts enkele van de vele

luidsprekerdesign benaderd is ook voor high-end

facetten waar rekening mee gehouden is. De unieke

begrippen bijzonder te noemen.

designfilosofie van Aequo Audio helpt de designers om
te zien hoe alle aspecten van het luidsprekerdesign in

Vol actief

synergie tot een compromisloos resultaat leiden. Zo

Stilla is in standaarduitvoering voorzien van actief

is de geroemde holografische soundstage en tastbare

laag, met een passieve mid/hoog sectie. Er is ook een

imaging niet alleen het resultaat van de genoemde

volledig actieve versie beschikbaar, welke voorziet in

akoestische EHDL™-lens en hoogstaand filterwerk.

extra 100 watt versterking voor mid/hoog (in totaal

De synergie van al deze componenten, zoals ook de

600W per speaker) en volgens de reviews in klank

door Aequo zelf ontwikkelde drivers, komen pas echt

vergelijkbaar is met losse versterkers ter waarde

tot hun recht in een geavanceerde kast, ontdaan van

van een veelvoud van de gevraagde meerprijs.

alle resonanties (dankzij zelf-ontwikkelde materialen),

Budget dat nu gespendeerd kan worden aan andere

met een formaat en vorm welke ongewenste reflecties

systeemcomponenten die wellicht samen tot een nog

minimaliseren in de speaker, tussen speaker en

beter eindresultaat kunnen leiden.

verkooppunten NL
Aequo Audio

verkooppunten BE
Alpha High End

Bezoek op afspraak

Brasschaat, Bredabaan 1031

+31 (0)6 1466 1303

+32 (0)3 653 51 01

info@aequoaudio.com

info@alphahighend.be

www.aequoaudio.com

www.alphahighend.be
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Helios
ruimte 56
ATC, BEnchmark Media, Mutec

Helios is bekend in Pro Audio, vooral als het gaat om actieve luidsprekers die als studiomonitor
worden ingezet. Het bedrijf heet dan ook voluit: Helios Pro Audio Solutions. Een belangrijk merk dat
Helios in het programma voert is ATC, een actieve monitor die furore maakt in studio’s. ATC kent
echter ook een hifi-tak, en ook die afdeling ressorteert onder Helios. Enkele luidsprekermodellen in
de hifi-divisie van ATC zijn zowel passief als actief en Helios grijpt de gelegenheid aan tijdens de
Dutch Audio Event om het verschil tussen beide systemen over het voetlicht te brengen.
Actief versus passief
Niet iedereen zal duidelijk zijn wat met een actieve

basis van de kenmerken van deze driver. Technisch

luidspreker precies wordt bedoeld. Daarom eerst een

gezien biedt deze benadering verschillende voordelen.

korte uitleg. Een conventionele driver is opgebouwd uit een

Er kunnen doorgaans lichtere (minder Watts) versterkers

conus, een spreekspoel , een magneet en een frame. De

worden toegepast omdat er geen verlies optreedt zoals

spreekspoel en magneet vormen tezamen de “motor” van

dat onvermijdelijk wel gebeurt in een passieve cross-over.

de drive-unit. Om in beweging te komen moet de motor

De verschillende versterkers (voor laag, midden, hoog)

worden aangestuurd door een versterker. Een passief

hebben een verschillend vermogen. Een tweeter heeft

luidsprekersysteem wordt aangestuurd door één versterker

aanzienlijk minder vermogen nodig dan een laag-driver

die minimaal het volledig hoorbare frequentiespectrum

om tot dezelfde geluidsdruk (SPL) te komen. Omdat niet

(20Hz – 20kHz) biedt. Bij een luidspreker met meerdere

elke versterker het volledige frequentiespectrum hoeft

drive-units wordt het aangeboden signaal opgedeeld in

weer te geven is het eenvoudiger een lagere vervorming

frequentiebanden door gebruik te maken van een passief

(THD) te realiseren. Immers, het is voor een versterker al

cross-over, ingebouwd in de luidsprekerkast.

ingewikkeld om met een lage vervorming gelijktijdig een
50Hz en een 15kHz toon weer te geven. Laat staan de
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Een actief luidsprekersysteem doet dat anders. Elke

weergave van het dynamisch frequentiespectrum waaruit

drive-unit heeft een eigen versterker, ontworpen op

een gecompliceerd muziekstuk is opgebouwd,
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In een actief systeem ‘ziet’ elke versterker de drive-unit
waarmee hij direct is verbonden. Er kan in het ontwerp van
de versterker rekening worden gehouden met het afwijken
van de impedantie (weerstand versus frequentie) van de

juist fase gedrag is essentieel bij het realiseren van een

drive-unit die ontstaat als een de spreekspoel warm/heet

correct stereo- en dieptebeeld. In een passief cross-over

wordt. Bovendien heeft het afwijken van de impedantie

is een dergelijke fasecorrectie minder goed en soms zelfs

van de drive-unit (door warmte) geen invloed op het

niet mogelijk. Luidsprekerkabels zijn voor de gebruiker

gedrag van de cross-over frequentie(s) omdat dit circuit

niet van toepassing (de versterkers zijn immers in de

zich bij een actief systeem voor de versterker bevindt

kast ingebouwd). Dit heeft een gunstige invloed op de

en niet in de vermogenslijn erna. Ook het fasegedrag

dempingsfactor (het “remmen” van de drive-unit). En

van de verschillende drive-units wordt bij een actieve

zo is er nog een aantal belangrijke voordelen van actief

luidspreker geoptimaliseerd voor de eindversterker. Een

aangestuurde luidsprekers te noemen.
Om duidelijk te maken wat de verschillen zijn tussen een
actief en een passief systeem wordt in ruimte 56 een ATC
SCM50 systeem passief naast een SCM50 systeem actief
gedemonstreerd. Dat is vrij uniek omdat het twee dezelfde
luidsprekerbehuizingen betreft met dezelfde drive units
maar op een verschillende manier aangestuurd. We laten
die twee systemen afwisselend van elkaar horen waardoor
luisteraars direct de verschillen tussen passief en actief
kunnen waarnemen. En omdat over smaak niet te twisten
valt, is de keus vervolgens aan u…

verkooppunten
www.hifi-import.nl/dealers

Helios Pro Audio Solutions
Emrikweg 26
2031 BT Haarlem
+31 23 5172666
www.helios.nl
www.hifi-import.nl
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dynaudio Benelux
ruimte 32
Auralic, dynaudio
Dynaudio is in 1977 opgericht
door enkele techneuten die de
sporen al ruimschoots hadden
verdiend in het ontwerpen van
luidsprekers. Ze zijn daarbij
op het zakelijke en creatieve
vlak ter zijde gestaan door
Wilfried Ehrenholz, een groot
muziekliefhebber die op dat
moment vertegenwoordiger was
van een beroemde fabrikant van
luidspreker-drivers.
Dynaudio: Deens Design, Werelds Geluid
Dynaudio heeft in de 45 jaren die volgden met groot

overbrengen van muziek en de emoties die een goede

succes de toekomst ingeleid. Dynaudio begon in

weergave daarbij kan oproepen. En dus werd er vooral

eerste instantie met het maken van luidsprekers door

ook veel geluisterd naar muziek.

bestaande luidspreker-units in door hen gemodificeerde
luidsprekerkasten te monteren. De wisselfilters

Veel van de principes die in de begindagen zijn

werden zelf ontwikkeld en geproduceerd. Maar er was

ontwikkeld worden tot op de dag van vandaag nog

ontevredenheid over de kwaliteit van de geleverde

steeds toegepast, zoals het gebruik van softdome

luidspreker-units… ze wilden meer: alles moest in

tweeters – Dynaudio heeft een indrukwekkende

eigen huis ontwikkeld worden om volledige controle

reputatie opgebouwd als producent van absolute

te verkrijgen over het eindresultaat, om de eigen

topklasse tweeters en Magnesium Silicaat Polymeer

ideeën op het gebied van luidspreker-technologie te

(MSP) als conusmateriaal voor de midrange-drivers

verwezenlijken.

en woofers. Niet omdat ze moderne ontwikkelingen
negeerden, maar omdat tijdens de metingen (in
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Al snel werden in het Deense plaatsje Skanderborg

Dynaudio’s state-of the-art meetruimte Jupiter,

eigen luidspreker-drivers, kasten en wisselfilters

Europa’s meest geavanceerde luidspreker-meetkamer)

gemaakt. Daarbij ging men niet uit van meetcijfers

is gebleken dat softdome tweeters en het MSP

met zoveel mogelijk nullen achter de komma – in die

conusmateriaal uitstekende akoestische eigenschappen

jaren de manier dé manier waarop hifi werd gemaakt

bezitten die o.a. een eenvoudiger – en dus beter

én beoordeeld - maar was het uitgangspunt het

klinkend! – wisselfilter mogelijk maken.
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Over AURALiC
AURALiC werd in
2009 door Xuanqian
Wang en Yuan Wang
opgericht met als doel ‘het ontwerpen en produceren

Dynaudio Benelux op het Dutch Audio Event

van audioapparatuur die de charme van de muziek

Tijdens het DAE 2022 presenteert het Deense bedrijf

weergeeft, de huiskamer kan omtoveren in een

de Focus-serie: een draadloze en actieve streaming

concertzaal waardoor je je droom, om rechtstreeks

luidspreker, met drivers van eigen fabricaat. ‘We hopen

in contact te staan met de muziek van ’s werelds

dat mensen het inzicht krijgen dat het echt niet altijd

beroemdste artiesten, kunt realiseren.’

noodzakelijk is om een hele batterij aan apparatuur op
te stellen’, zegt Dynaudio’s Marc Brekelmans. PS, In

Het Doel

de ruimte van Dynaudio staan ook de updates van de

…een wereldwijde reputatie verwerven als fabrikant

Auralic G1.1-serie voor je klaar. Naar eigen zeggen voor

van innovatieve streaming- en audioapparatuur van

de beste ervaring in high-resolution music streaming.

de allerhoogste kwaliteit, waarbij klassieke analoge
technologie wordt gecombineerd met cutting edge
digitale technologie en modern design.
AURALiC’s hardware en software moeten het voor
iedereen eenvoudig maken om muziek in de hoogst
mogelijke resolutie en kwaliteit weer te geven in iedere
ruimte, en om alle audioapparatuur met een enkele
knopdruk op portable devices te kunnen bedienen, of
die muziek nu lokaal opgeslagen is of wordt aangeleverd
via muziekdiensten.

verkooppunten NL + BE

Dynaudio Benelux BV
Overveld 7
3848 BT Harderwijk
+45 8652 3411
www.dynaudio.com
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Ben Harmsen, Zutphen D
Botman Sound and Vision, Hoorn D+A
Concepts BVBA, Zottegem D
Ears Unlimited, Delft A
Echo Audio Terneuzen A
Eringa Geluid, Leeuwarden D
Free Music High Fidelity, Gouda D
Hemmers Beeld & Geluid, Enschede D
Heyman Reference, Temse D
Hifi Solutions, Amsterdam D
Hobo Hifi, Den Bosch D
Hobo Hifi, Den Haag D
Hobo Hifi, Amersfoort D
Hobo Hifi, Apeldoorn D
Hobo Hifi, Arnhem D
iEar’, Tilburg D+A

iEar’, Amsterdam D+A
Tryphon Consulting - Hifimaniacs, Hasselt D+A
Krijtenberg Hifi, Amstelveen D+A
Tune inn, Alkmaar D+A
LDPro, Heerenveen D+A
Uw Hifi Choice, Soest D+A
Lexicom Multimedia, Leidschendam D+A van Deynen Smart Solutions, St Nicolaasga D
Listening Matters, Den Haag A
W&W Audio, Enschede D+A
Musicality, Auvelais D
Wide Screen Audio, Gent D+A
New Music, Brussels D
Pink Noise, Brussel A
Poulissen, Roermond D+A
Praalder Audio Video Center, Den Haag D+A
Rhapsody, Hilversum A
Remkes Beeld & Geluid, Nuenen D
RTV Stegeman,Apeldoorn D
Sound Gallery, Groningen D+A
Studio Rispens, Franeker D+A
The Hifi Studio Number One, Leiden D+A
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Joenit
ruimte 21
Rega Research, Totem acoustic

“Voor ons, Joenit, is de meest performante audioapparatuur geen doel op zich, maar een
instrument om muziek om te zetten in emotie.” Dat laatste vertaalt zich in de keuze voor een select
aantal merken, gekenmerkt door eenvoud, ‘no nonsense’ en ongehoorde kwaliteit. De juweeltjes
komen uit diverse windrichtingen: Rega Research en Chord Electronics zijn gevestigd in de UK,
Totem Acoustic komt uit Canada. Tijdens de Dutch Audio Event ’22 worden enkele hoogtepunten
van Rega en Totem Acoustic gepresenteerd, uiteraard in een perfecte symbiose waarbij niet de
apparatuur maar de muziek centraal staat.
Southend-on Sea
Rega Acoustics is een onafhankelijk, oer-Brits Hi-Fi

Koninkrijk). In de ondertussen 35.000 vierkante meter

merk dat al bijna 50 jaar zijn eigen zin doet, los van

grote productiefaciliteit werken 140 enthousiaste Rega

alle trends. Het bedrijf is in 1973 opgericht door Roy

medewerkers. Rega blijft groeien en nieuwe producten

Gandy. Zijn passie voor muziek en techniek vertalen

ontwikkelen, allen met dezelfde filosofie van weleer.

zich al snel in het ontwikkelen van gemodificeerde

Uitstekende bouwkwaliteit, lange levensduur en

draaitafels, gevolgd door eigen ontwerpen die tot op

verbazingwekkende prijs/kwaliteitverhouding.

vandaag de basis vormen voor alle Rega producten.
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In de jaren’80 lanceerde Rega ook eigen elementen,

Montreal

luidsprekers en versterkers. Als één van de laatste Hi-Fi

De missie van Totem Acoustic is sinds 1987

fabrikanten om op de kar te springen, kwam Rega in

ongewijzigd: het ontwerpen van luidsprekers die muziek

1994 met een cd-speler, de Planet, op de markt, niet

weergeven zoals ze door de maker werd bedoeld,

minder dan een mijlpaal. Vandaag exporteert Rega

authentiek en meeslepend. Hoofdontwerper Vince

naar meer dan 50 landen en produceert het gemiddeld

Bruzzese slaagt er telkens in om een Totem luidspreker

4.500 draaitafels per maand. Alle Rega producten

de karakteristieke Totem identiteit te geven, dankzij een

worden nog steeds ontworpen en geproduceerd in

geheel compromisloos ontwerp. Het doel van Vince is

de eigen fabrieken in Southend-on-Sea (Verenigd

het ontwerpen van betaalbare ‘soul movers’ voor alle
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muziekliefhebbers én muziekstijlen. De naam Totem
Acoustic is duidelijk een symbolische weergave van
deze missie en visie. Luidsprekers van Totem Acoustic
focussen op de emotionaliteit van muziek. Totem
Acoustic is gevestigd in één van de meest charmante
plekken van Noord Amerika, Montreal (Canada)
… en Veldhoven!
Joenit is al 30 jaar importeur van zowel TOTEM Acoustic
als REGA Research. Om dit jubileum te vieren is voor
Dutch Audio Event ’22 een systeem samengesteld dat
de synergie weergeeft tussen beide merken.
“Vinyl staat centraal in ons leven, we zijn ermee
opgegroeid. Voor ons is vinyl een natuurlijke keuze als
het gaat om de ultieme muziekbelevenis en vormt dan
ook de bron van weergave in deze set.”
De Rega Planar 3 kan worden gezien als de stamboom

DAC, CD-speler.

van het Britse Hi-Fi merk. Dit, in combinatie met het

Om dit geheel compleet te maken valt onze keuze

Rega Exact MM element, bezorgt één en al muzikaliteit.

op de Totem Acoustic Sky luidspreker. Deze kleine

Als motor van het systeem gebruiken we de Rega

monitor heeft een uitzonderlijk ruimtelijk geluidsbeeld.

Elex-r geïntegreerde versterker, deze komt standaard

Kenmerkend voor Totem is het ritme, gevoel en een

met een verbluffende phono MM voorversterker-ingang.

zeer coherent frequentieverloop.

Deze versterker heeft voldoende ingangen om extra
bronnen op aan te sluiten; externe streamer, externe

Moeilijke eenvoud op zijn best, enjoy!

verkooppunten BENELUX

Joenit bvba
Brusselsesteenweg 283
2800 Mechelen, Belgium
+32 465 03 89 45
www.joenit.com
info@joenit.com

België
ALL-IN-MUSIC, Ath
Alpha High End, Antwerpen
Alpha High End, Brasschaat
Alpha High End, Ukkel
Alpha High End, Turnhout
Amplitude, Bruxelles
Authentic, Bruxelles
BEL HIFI, Meise
DIGIThome, Barchon
Dovel, Destelbergen
Eglantier Hifi, Mechelen
Geronika, Westmalle
Heyman, Temse
Jan Ooms, Dendermonde
JB Sonic, Genval
La Galerie du Son, Liege
La Maison de la haute fidelite, Namur

Link Audio, Rotselaar
MS Acoustic, Visé
Noir & Blanc, Bruxelles
Sound Center, Ninove
Pink Noise, Bruxelles
Teba, Hasselt
Technology Factory, Antwerpen
Veals & Geeks, Bruxelles
Wide Screen Audio, Gent
Nederland
A Tube High Fidelity, Almere
Audio Expert, ‘s-Hertogenbosch
Audio Specialist Alfred Visser, Buitenpost
Audiofrenzy, Maastricht
Audiohuis Delft, Delft
AudioXperience, Nuenen

Ben Harmsen Beeld & Geluid, Zutphen
Bender Hifi, Arnhem
De Groef Audio, Groningen
Echo Audio, Axel
Hans Audio, Hoorn
Hifi Limburg, Beek
Hifi Solutions, Amsterdam
Hifi Studio Wilbert, Utrecht
Hifihuis, Zuidlaren
iEar’, Amsterdam
iEar’, Tilburg
Hifi Studio Iman Dane, Roosendaal
Lexicom Multimedia, Leidschendam
Maestr, Amstelveen
Multifoon, Rotterdam
My-fi Audio, Zwolle
North End Haarlem, Haarlem

Omera Hifi, Vlaardingen
Opera Domotica, Oisterwijk
Overgaauw Beeld & Geluid, Leiden
Poulissen Audio Video Center, Roermond
Praalder Hifi, Den Haag
QS Audio, Westzaan
Rik Stoet Audio, Den Haag
Rock Maniac Records, Gouda
Tune Inn, Alkmaar
Uw Hifi Choice, Soest
Van Den Eijnde Audio, Haarlem
Van Duppen Audio, Venlo
Versnel Hifi, Apeldoorn
Vogelaar Audio, Harlingen
Luxemburg
Audio Concept, Luxembourg
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Kaempfer Audio Design
ruimte 51
KAD Audio, Lehr Audio Solutions
Kaempfer Audio Design uit Apeldoorn komt dit jaar wel zeer beslagen ten ijs met een topstreamer
van Grimm, bekabeling van het merk Lehr Audio Solutions en twee in eigen huis ontwikkelde
actieve draadloze luidsprekerproducten ondersteund door een digitale voorversterker met WiSA
van het Zweedse merk Primare.
KAD Audio K7-EVO
De KAD K7-EVO is het absolute referentiesysteem van
KAD Audio, d’Appolito MTM en cardioide bassysteem
aangedreven door in totaal 1500 Watt-rms aan
klasse-D versterking. Het systeem is DSP gemanaged,
bevat twee DAC chips per speaker en kan draadloos
via WiSA worden aangestuurd. Iedere K7-EVO bevat
zeven drivers van uitmuntende Noorse kwaliteit, en
met de Diamond tweeter, dubbele Graphene mids en
viervoudige Titan bas units, kan iedere muzieksoort op
ongekend muzikale wijze worden weergegeven
Lehr Audio Solutions
Lehr Audio Solutions biedt audiofiele kabels voor
iedere toepassing, of het nu de power, interlinks of
intra-cabinet bekabeling betreft, de extra detaillering
in het stereobeeld en diepgang van de bassen zijn
uitmuntend. KAD maakt tijdens het Dutch Audio Event
gebruik van diverse kabel toepassingen van Lehr Audio
Solutions uit Wiesbaden.

Een belangrijke schakel in het draadloze systeem
van KAD Audio wordt gevormd door de digitale
voorversterker van Primare. De SC15 kan ieder
willekeurig digitaal of analoog signaal omzetten naar
het betrouwbare en op meerkanaals technologie
gebaseerde WiSA formaat. Iedere KAD actieve
luidspreker is uitgerust met een draadloze WiSA
ontvanger waarmee het oorspronkelijke PCM signaal
wordt herwonnen.
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KAD Audio K5
De KAD K5 is het nieuwste product dat KAD Audio
dit jaar op de markt zal brengen. Gebruikmakend van
het zelfde d’Appolito symmetrische design als de K7,
heeft de K5 drie driver groepen met in totaal 1000
Watt-rms klasse-D versterking ter beschikking. Het K5
systeem wordt, net zoals dat bij de K7 het geval is, DSP
gemanaged en bevat twee DAC chips per speaker. Ook
de K5’s kunnen natuurlijk via WiSA draadloos worden
aangestuurd vanuit een digitale voorversterker, zoals
de Primare SC15. Het K5 systeem heeft tevens de

zorgt. De door Grimm specifiek ontworpen audio

beschikking over een digitale AES/EBU input, zodat

interfacekaart met een FPGA in het hart van de MU1,

deze als monitor eenvoudiger in een bestaande studio-

levert baanbrekende prestatieniveaus in digitale signaal

omgeving kan worden ingezet.

processing en formaatconversie. De timing van de
MU1 wordt uiteraard verzorgd door het voor Grimm zo

Grimm Audio MU1

kenmerkende klok circuit met ultra-lage jitter productie.

De MU1 van Grimm Audio geldt als de ultieme

De MU1 is hierdoor de ultieme muziekspeler en een

digitale muziekbron, en vormt in combinatie met de

essentiële High-End signaalbron voor het KAD Audio

actieve luidsprekers van KAD Audio een weergaloos

actieve luidsprekersysteem.

krachtig High-End audiosysteem. Met de MU1 wordt
een nieuwe norm gezet in het ontwerp van digitale
muziekspelers, dat met een Linux OS en Intel NUC
computersysteem voor solide gegevensintegriteit
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Terrason Audio
ruimte 61
Arcam, Grimm Audio, HAlcro, Molamola, PMC, Vivid Audio
De mensen van Terrason zijn zoekers, niet aflatend
bezig om nieuwe merken te vinden die het summum
brengen. En die merken moeten bovendien feilloos
combineren met de bestaande merken. Het summum?
Voor ‘Terrason’ betekent dat ‘aards geluid’. Letterlijk
‘terra-son’. ‘De keten moet klinken’, zeggen Bert en
Franciscus. Streaming met Grimm Audio, versterking
door Halcro en weergave door PMC. De ambitie van
Terrason Audio is om het Nirvana van audioweergave te
vinden: de set waarbij elke begeerte naar een andere set
is opgelost.

Next level
De zoektocht naar next level weergave is niet zonder
gevaren. Zoals met iedere liefhebberij of hobby worden
de budgetten steeds weer verruimd. Het hoort er
eigenlijk wel een beetje bij, want je hoort steeds meer.

Alleen Corona kon de trein stoppen. Gelukkig reidt deze

Totdat het horen overgaat in waarderen en genieten.

nu weer, heet hij Eclipse en is hij nauwelijks meer te

Het eind van de zoektocht ligt dan toch echt voor je

stoppen.

in het verschiet. De uitkomst? Wie zal het zeggen. Eén
ding is duidelijk: de ervaring van high-end importeur en

PMC fact fenestria

muziekliefhebber pur sang Bert Bazuin, komt ons allen

Als je met wereldversterkers speelt, zal je toch

maar wat goed uit.

aardig voor de dag moeten komen met de keus van
luidsprekers. Welnu, als de naam van het merk staat
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Halcro

voor de Professional Monitor Company, dan weet

Wat maar weinig mensen weten is dat Bert al jaren

je eigenlijk al genoeg. PMC mag inmiddels tot de

thuis speelt met de versterkers van Halcro. Zestien jaar

luidspreker-royalty van vandaag worden gerekend

geleden introduceerde hij de Halcro dm58 die toen ‘the

en bestaat uit lijnen voor in de studio, voor de

next big thing’ waren. Bert heeft sinds die tijd Halcro

installatiemarkt en voor in de huiskamer. De twenty5

op de hifi-kaart weten te zetten en de meest verwende

en de fact series, zijn hier de meest recente uitingen

luisteraars weten te raken. Iin 2017 kreeg Bert lucht van

van. De beslissing om de Halcro Eclipse te huwen met

een comeback van het merk met nieuwe ontwerpen.

de fact fenestria van PMC komt zeker niet uit de lucht

D U TC H

E VENT

vallen. We hebben het hier over de absolute top van PMC. Alleen de afmetingen van het
systeem al maken al grote indruk, de prestaties zijn er niet minder om.
MolaMola
Okee Halcro zet wellicht de toon, maar Terrason zou Terrason niet zijn als er niet een
enorm konijn uit een auditieve hoed zou worden getoverd. In dit geval gaat het om de hoge
hoed die MolaMola heet. Nu heeft dit merk al menigeen betoverd met producten als de
Makua voorversterker, de Tambaqui DAC, de Kula integrated en de Kaluga eindversterkers,
Terrason heeft hemel en aarde bewogen om de allerlaatste iteraties van de eindversterkers
speciaal voor het DAE aan het publiek te tonen. Bij het ter perse gaan wisten we het
gewoonweg nog niet of het zou lukken!
Grimm Audio
Wat we wel wisten, is dat de rode draad door vele presentaties door de Grimm Audio MU-1
zou worden ingevuld. Deze streamer is zo’n succesnummer dat hij zich niet laat beteugelen
door een set in één kamer. Je zult de MU-1 daarom niet alleen in de ruimte van Terrason
Audio zien en horen, maar ook in vele andere ruimtes de show zien stelen. Uiteraard bij
Grimm Audio zelf, bij Kii Audio, en bij KAD Audio maakt de MU-1 zijn opwachting.
Arcam
Tussen al dit geweld is het van groot belang dat wordt aangetoond dat je ook zonder een
jaarsalaris uit te geven aan een hifi-set kunt genieten als geen ander. Terrason Audio laat
hiervoor de met vele awards overladen elektronica van het Engelse Arcam de show stelen in een
poging om aan te tonen dat de weergave van echte muziek voor iedereen bereikbaar is.

Terrason Audio
Texasdreef 26
3565 CL Utrecht
+31 (0)30 207 60 10
www.terrason-audio.nl
info@terrason-audio.nl

verkooppunten in nederland
www.terrason-audio.nl
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Music2 audio import
ruimte 42
Blumenhofer, Dr.Feickert, Trafomatic, Van den Hul

‘Hét Analoge Audio distributiepunt van de Benelux’, luidt de kop van de website van Music2 en is dé
juiste omschrijving van het bedrijf. Audio import, is de core business van Music2. Het selecte palet
waarover het enthousiaste team zich ontfermt omvat de beauties waarnaast iedere analoge hifienthousiast graag wakker wil worden. Natuurlijk is het de draaitafel waar het allemaal om ‘draait’,
maar Music2 heeft ook een fijne neus voor tal van zaken die met buizen en buizenversterkers te
maken hebben. Tijdens het Dutch Audio Event ’22 worden gouden combinaties in de analoge wereld
toevertrouwd aan de oren en ogen van de bezoeker.
Sasa

Breed

Een van de merken waarmee Music2 demonstreert is

Het eerste dat opvalt aan de grote vloerstaanders van

Trafomatic Audio, vooral bekend van de Trafomatic Tube

Blumenhofer is de brede behuizing die ruimte geeft aan de

Amplifiers. Een prachtig citaat van eigenaar Sasa Cokic:

flinke woofer. Alle luidsprekers van Blumenhofer Acoustics

“At Trafomatic Audio we don’t take any of the usual

worden met de hand gebouwd in, u raadt het al, Duitsland.

high-end audio norms as standard. We’re setting them

Door het ongekend snelle, rijke en natuurlijke geluidsbeeld

by moving the bar of extreme by each of our products.

geeft ieder Blumenhofer Acoustics model u een beleving

We strive for utmost excellence that goes beyond of what

waarbij u de aanwezigheid van de artiest in de huiskamer

industry tried to enforce on listeners for the past few

ervaart. “Our components range - speakers, acoustic

decades. Where most stop, our journey just begins!”.

filters, woords and materials - is the consequence of years

Treffender kan niet. Trafomatic Audio zal in Veldhoven in

of research. Experience and intuitions with the only aim

ieder geval vertegenwoordigd zijn met de Evolution Line

to obtain the most natural sound production. That’s the

One voorversterker en tweemaal de Evolution Elegance

secreet of our business.”

eindversterker.
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Dr. Feickert
De draaitafels van Dr. Feickert zijn behalve
ware blikvangers ook ingenieuze staaltjes
van mechanisch uiterste verfijning. Het
resultaat van een Dr. Feickert draaitafel is
een geluidsbeeld met een extreem snelle,
dynamische bas en een ongelooflijke
precisie. Alle stemmen en instrumenten

buizenamps van Trafomatic Audio. Als voorversterker

met ultieme timing, ritme en accuratesse. Alles is perfect.

fungeert de Trafomatic Evolution Line One, aangevuld met

Zien is geloven, maar vooral horen!

tweemaal de Evolution Elegance eindtrap, onder meer
voor bi-amping.

De set:
De bron van de set die gedemonstreerd zal worden is de

Het geheel wordt aan de ether en de bezoeker van het

Volare draaitafel van Dr. Feickert, mogelijk geflankeerd

Dutch Audio Event toevertrouwd met dat handgemaakte

door nieuwe draaitafelmodellen uit Servië, van Auris

meesterwerk uit Duitsland, de Blumenhofer. In dit geval

Audio, maar dat was bij het ter perse gaan van dit

de Genuin FS3 SE.

magazine nog niet zeker. Het zou dan gaan om de Auris
Bayadere.

Last but not least: de bekabeling wordt verzorgd door de
verfijning van Van den Hul. Voor de schone stroom wordt

Als element wordt de MC One van Van den Hul ingezet,

een beroep gedaan op Yeti Acoustics.

samen met de introductie van een nieuwe phonotrap van
de grootmeester, de Baby Grail.

U ben van harte welkom in ruimte 42 om u naar hartenlust
te laven aan het mooiste dat de analoge audiowereld te

Voor de versterking wordt full-force ingezet met

bieden heeft.

verkooppunten
www.music2.nl
Music2 audio import
Geestweg 40B
2671 ED, Naaldwijk
+31 (0) 6 51 60 80 34
info@music2.nl
www.music2.nl
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PAI Audio Video
ruimte 59
Audio Physic, CREAKTIV, Primare, System Audio

PAI is de afkorting voor Perfect Audio Integration. Die naam staat, net als de merken die wij
vertegenwoordigen, voor pure kwaliteit. PAI wil met Audio Physik, Creaktiv, Primare en System
Audio een ervaring bieden die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. Wat het oog wil is ook
belangrijk, het design van onze merken past dan ook naadloos en natuurlijk in de omgeving van
iedere huiskamer.
Audio Physic, nothing but music
Luidsprekers die je niet kunt horen, die verdwijnen in de

kabelgoten, spikes, rollers of extra dempingsplaten en

muziek. Dat is de missie van Audio Physic. Muziek tot

koppelingscilinders voor nog beter geluid vergroten de

leven brengen, fysiek tastbaar maken. Met Audio Physic

flexibiliteit en maken het meubilair geschikt voor iedere

is muziek geen simpele reproductie. Elke pianoslag,

woonsituatie

bezem, vioolslag of gitaar-riff is levendig helder en zorgt
voor een live kippenvelgevoel. De woonkamer wordt een

Primare

concertzaal, een rockpodium, een festival. Hoe is dat

Primare is een Scandinavisch bedrijf en veel kenmerkende

mogelijk? De spil is ons diepgaande begrip van materialen

eigenschappen van het merk vinden hun oorsprong in

en constructies en onze jarenlange ervaring.

de Scandinavische cultuur. Dat uit zich in een bepaalde
manier van leven en het beleven van muziek en film. Een
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CREAKTIV

belangrijk onderdeel van het culturele landschap van

Al meer dan 30 jaar vervaardigt Creaktiv uitsluitend AV-

Scandinavië is dat er balans moet zijn, van alle elementen

meubelen en rack systemen in Duitsland. We hechten veel

die samenwerken. Lagom is het Zweedse woord hiervoor

belang aan eersteklas materialen, het beste vakmanschap

en het betekent “net de juiste hoeveelheid”, niet teveel

en actuele milieunormen. Onze getrainde medewerkers

en niet te weinig. Alles in perfecte balans, harmonie en

staan garant voor een constante hoge kwaliteit. Al onze

verhouding. Onze definitie van lagom is dat geen aspect

racks en kastsystemen zijn ontworpen om maximaal

van het Primare product de aandacht op zich zou moeten

gebruiksgemak te bieden en om eenvoudig aan te passen

vestigen. De muziek moet de ervaring zijn en dat het

aan individuele behoeften. Intelligente accessoires zoals

besef van technologie aan het werk moet verdwijnen.
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System Audio
System Audio is een Award-winnend speakermerk uit Denemarken, opgericht in
1984. Het was Ole Witthøft, die systeem audio A/S terug in 1984 stichtte. Voor
lange tijd was hij op zoek naar een aantal echt goede luidsprekers en als muzikant
wist hij hoe muziek zou moeten klinken. Ole legt uit: “Er waren geen luidsprekers
die de muziek op een live manier konden reproduceren. Het merendeel klonk saai.
Als je de details van het geluid niet hoort of het gevoel mist omdat de reproductie
te arm is, zul je nooit ervaren hoe spannend muziek kan zijn. Ik vroeg me af
waarom de luidsprekers concurreerden over de beste technische specificaties
terwijl het het geluid is dat telt “. Daarom besloot hij zijn eigen luidsprekers te
bouwen. Binnen enkele jaren was de vraag naar de luidsprekers van Ole Witthøft’s
sterk toegenomen en in 1984 was System Audio de realiteit. Vandaag de dag is
Ole Witthøft hoofd van de R&D-afdeling en voortdurend bezig om ervoor te zorgen
dat de SA-luidsprekers nieuwe manieren blijven tonen.
Twee sets
De hoofdset op de DAE heeft als bron de Primare PRE35 Prisma, de combinatie
van D/A-omzetter en netwerk-speler binnen de structuur van de PRE35
voorversterker. De eindtrap is de EISA Award-winning, multikanaals Primare
A35.8. Dit geheel blinkt in de Creaktiv Little Reference. De luidsprekers zijn van
Audio Physic, type Avantera.
De tweede set bestaat uit de System Audio Legend 40.2 Silverback,
aangestuurd door de Primare SC15 Prisma.

PAI Audio Video
www.pai-audiovideo.nl
ruud_grijpma@pai-audiovideo.nl
Mobiel: +316 25156098

verkooppunten
www.PAI-AUDIOVIDEO.NL
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Actual Hifi
ruimte 116
Avalon, Doshi Audio, Entreq, Purist Audio Design,
StillPoints, Vitus Audio

Eigenlijk klinken de woorden Haute Fidélité veel chiquer dan high fidelity. Het boezemt simpelweg
meer ontzag in. Alsof je een idee krijgt van wat je te wachten staat. En je hoeft er niet eens voor
naar Frankrijk. Als je je veplaatst naar het Brusselse is dit één van de voordelen van het tweetalig
zijn. Dit, en het feit dat je in België voor de lunch tijd moet maken, want ook dat valt in de categorie
Haute, maar dan gevolgd door Cuisine. Althans zo lijkt het al snel voor de nuchtere Hollanders
onder ons. Nuchter in België is dan een moeilijke zaak. Qua eten, qua drinken en zeker qua Fidélité.
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Actual HiFi

meer. Deze merken worden u gepresenteerd op het

Het merkenpakket van Actual HiFi mag er zeker zijn: het

Dutch Audio Event. Het mooie van het evenement is

is breed en verticaal geïntegreerd. Een echte one-stop-

dat Actual HiFi de moeite heeft genomen de Signature

shop. Denk aan merken als Acoustical Systems, Allnic

Series van Vitus Audio samen met Avalon PM3.2 te

Audio, Alluxity, AnalogMagik, AnalogRelax, Balanced

presenteren aan het hifiminnend publiek. Als je het

Audio Technology, Gold Note, Hifistay, JMR, Joseph

gewicht van de onderdelen in ogenschouw neemt,

Audio, Kalista, Koetsu, Kuzma, Métronome, Musical

begrijp je de term moeite al meer en meer. Zo wordt

Surroundings, My Sonic Lab, Shelter, SSC, Stable

als bron bijvoorbeeld een Studer bandenspeler ingezet

33.33, TAOC, VPI, Waversa Systems en ZenSati en je

die zijn moois aan de Vitus voorversterker overbrengt

krijgt al snel een indruk van de omvang. En er is nog

via de tape stage van Doshi Audio. Toch zal het
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bezoekend publiek zich auditief in de gordels moeten snoeren om weerstand
te kunnen bieden aan de verleidingen van bijzondere draaitafelsystemen die
getoond worden. De combinatie met de meubels en aarding van Entreq en de
bekabeling van Purist Audio Design en de ontkoppeling van Stillpoints zal voor
een muzikaliteit zorgen die gehoord moet worden om te geloven.
Première van de Avalon Precision Monitor PM3.2
In april heeft in de HVT de PM2 van Avalon nog mogen schitteren als Pin-Up van
de maand en menig man en/of vrouw doen blozen van brandende verlangens. In
september was het de beurt aan Vitus Audio om de sexy curves van de Signature
Series levensgroot aan de lezers te tonen. In het begeleidende centerfoldartikel stonden de PM3.2’s die nu op het Dutch Audio zijn te bewonderen nog
beschreven als “intiemer en warmer dan de PM1 en 2 hiervoor deden, maar met
behoud van een ongelooflijk oplossend vermogen dat zich tot ver in de diepte
begaf. Maar dan wel zonder er tureluurs van te worden, wat je wel eens kunt
hebben bij een overdosis (micro)detaillering. Het werd gelijk duidelijk dat de
PM3.2 zich meer thuis voelen in grotere ruimtes en de luisteraar serieus auditief
van Jetje kunnen geven.”
Een visitekaartje met de essentie van high end audio
Laat je geen loer leggen door de prijzen van de componenten, maar sta gewoon
open voor de intense beleving die je zult ondergaan. Je bevindt je een heel eind
op de weg van de reis naar de allerbeste muziekweergave. Kom maar eens
luisteren in kamer 116. Al was het maar om kennis te maken met de mensen achter het merk Vitus Audio.

Actual HiFi
Brussels, Belgium
+32 476 794661
contact@actualhifi.com
www.actualhifi.com

verkooppunten NL + BE
www.actualhifi.com
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Audioscape
ruimte 115
Heco, Klipsch Custom install,
Simply Analog, SOTM, Synthesis

De Belgische hifi-onderneming Audioscape heeft zich ten doel gesteld om wat men tegenwoordig
‘custom install’ noemt naar een hoger plan te tillen om er zo het predikaat high fidelity, of liever
Haute Fidélité, zoals we op de voorgaande pagina’s hebben geleerd, aan te kunnen geven. En dat is
best een ding. De kans is namelijk groot dat je het in dergelijke gevallen hebt over surround sound
systemen of inbouwsystemen. Waar de standaard high-end systemen vaak behoorlijk in het oog
lopen, doen install producten veel meer op de achtergrond hun ding. Dat wil zeggen, als ze al niet
helemaal onzichtbaar zijn weggewerkt.
Install-merken-parade
Audioscape heeft groots uitgepakt en zal aanwezig zijn

en vrijdenker) zijn Klipschhorn® ontwierp. Geheel met

op het Dutch Audio Event met de merken Klipsch Custom

de hand gebouwd had de man maar één ding voor ogen

Install, Integra, Synthesis, SotM, Heco, en Simply Analog.

(en vooral oren): het brengen van live muziek middenin

Extra aandacht zal worden gegeven met presentaties van

de huiskamer. Zijn ontwerp zou de markt van de betere

de Klipsch Custom Install series, met voorbeelden van

audio nog jarenlang domineren en een begrip worden

inbouw, on-wall, THX en cinema opstellingen.

in high-end audioland. Met recht een icoon dus. Ruim
75 jaar later staat Klipsch nog steeds voor dit grootse

Paul W. Klipsch

geluid. The Keepers of the Sound® noemen ze zich wel.

Om het merk Klipsch beter op waarde te kunnen
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schatten, is het van belang de geschiedenis ervan

THX Cinema Series

te omarmen. Het succesverhaal van Klipsch begon

Om hetzelfde idee van echtheid in de huiskamer te

namelijk al in 1946 toen Paul W. Klipsch, (geniaal, gek

creëren, maar dan als onderstreping van wat vroeger het
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celluloid was, heeft Klipsch de THX®
Series ontwikkeld. Deze serie is THX®
Ultra2 Certified, hetgeen erop neerkomt
dat een dergelijk systeem ruimtes tot
1.000 kubieke meters kan vullen met
meeslepend geluid. Besef je goed dat
er maar een handjevol bioscopen is dat
hiertoe in staat is, voordat je dit in huis
haalt. Dit is echt serieus!
Reference Premiere Architectural
Als je echt eer wilt doen aan de nalatenschap van Paul

separate voor- en eindversterkers, het merk heeft veel te

Klipsch is er altijd nog de Reference Premiere Series

bieden voor wie op zoek is naar het echte buizengeluid.

van het merk. De ultieme home cinema, maar dan met

Maar Synthesis is ook in staat het muzikale van een

hi-fi eigenschappen. Dat, en ze zien er ook nog eens

Klasse-D versterker bloot te leggen. Tel hierbij op

bijzonder sexy uit en een regelrechte aanwinst voor

de aanwezige kennis van het digitale en het analoge

iedere luisterkamer annex man-cave. Het enige wat dan

domein, zoals Synthesis laat horen in haar DA converters

nog zou kunnen missen is aansturing op niveau. En laat

en Phonoversterkers en het feest is compleet. Ook voor

Audioscape daar nu ook een oplossing voor hebben...

het oog, gelet op de stijlvolle combinaties van gelakt
hout en geborsteld aluminium.Kom het maar eens

Synthesis

meemaken in ruimte 115. Alles staat er in gereedheid.

Lijnrecht tegenover Custom Install moet toch het

Wij zijn er klaar voor! U ook?

fijnzinnige buizengeluid van het Italiaanse Synthesis
staan. Of het nu gaat om geïntegreerde modellen of

0 mm or more

Audioscape
Rijmenam, Belgium
+32 498 54 13 87
info@audioscape.be
www.audioscape.be

verkooppunten NL + BE
www.audioscape.be

an 40mm width
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Havoned
ruimte 17
Dual, klipsch, Magnat

‘The White Album’ van The Beatles. Wie kent dit meesterwerk niet? Het dubbelalbum uit de jaren
‘60 is een toespeling op het verschijnsel ‘limited edition’. Het fenomeen ‘beperkte oplage’ is van alle
tijden. Een eerbetoon hieraan moet toch de Dual Primus Maximus zijn, een handgemaakte premium
platenspeler, geproduceerd in een oplage van slechts honderd (100) exemplaren. Centraal in ruimte
17 staat de Heresy lijn van Klipsch, en de elektronica van Magnat. Dual, Klipsch en Magnat, een
uniek trio en een ‘must-hear’.
Reference™
Klipsch®, het wereldwijd toonaangevende, premium

eveneens groter van formaat is, ter verbetering van

audiobedrijf, kondigt het debuut aan van zijn nieuwe

de hoogfrequente respons en het geluidsbeeld, en in

Reference™-serie. Deze veelgeprezen luidsprekers uit

analogie ook meteen de dynamiek. De typische Klipsch

de Reference-serie van het bedrijf domineren al jaren de

koperen Cerametallic™ woofers met aluminium Faraday

woonkamers. De nieuwe serie is voorzien van de nieuwste

ringen en Tractrix poorten bieden krachtige, lage

technologieën.

frequenties terwijl vervorming wordt geminimaliseerd en
tegelijkertijd de efficiëntie wordt gemaximaliseerd. Een

Reference Premiere speakers

exclusieve Linear Travel Suspension (LTS) titanium tweeter

De derde generatie Reference Premiere-luidsprekers

brengt de dynamiek tot een ongekend niveau en levert

en subwoofers is nu beschikbaar en bevat de meest

gedetailleerde prestaties.

impactvolle technologieën tot nu toe, waaronder de
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nieuwste technologische verbeteringen op het gebied van

Nieuwe hoogwaardige materialen en de toepassing van

audio, hoogwaardige materialen en diverse details.

stijlvolle elementen maken van de speakers uit Klipsch

Deze geheel nieuwe serie maakt gebruik van nieuwe,

Reference Premiere-serie een stijlvolle, iconische serie.

gepatenteerde Tractrix-hoorntechnologie® die

De luidsprekers zijn verkrijgbaar in twee houtafwerkingen
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van hoogwaardige kwaliteit: ebbenhout en walnoot. Het
slanke ontwerp van de behuizing zorgt voor een design
statement in huis en is voorzien van een verbeterde
kastconstructie, aluminium luidsprekeraansluitingen en
gegoten aluminium voetjes. De mooi weggewerkte Dolby
Atmos-aansluitingen maken een eenvoudige en stijlvolle
integratie van de hoogteluidsprekers mogelijk.

De demo-sets tijdens de Dutch Audio Event ’22
Naast de genoemde, bovenstaande producten die we

Alle speakers van Klipsch zijn voorzien van de

uitgebreid in het zonnetje zetten, zullen we ook een

kenmerkende koperen accenten, die tevens kunnen

unieke set laten horen met de Klipsch Heresy IV – de

worden verborgen achter de stevige, flexibele

kleinste telg uit de befaamde Klipsch Heritage serie, als

magnetische grills. De uitgebreide Klipsch Reference

middelpunt van aandacht.

Premiere serie bestaat in totaal uit:
Als bron wordt het paradepaardje
• Vier verschillende vloerstaande luidsprekers (RP-8060FA II

van het Duitse platenspeler merk

Dolby Atmos®, RP-8000F II, RP-6000F II en RP-5000F II)

Dual geïnstalleerd en ingezet, de

• Twee boekenplankluidsprekers (RP-600M II en RP-500M II)

Primus Maximus. Deze premium

• Drie center speakers (RP-504C II, RP-500C II en RP-404C II)

platenspeler heeft een gelimiteerde

• Twee surroundluidsprekers (RP-502S II en de 			

oplage van slechts 100 stuks,

innovatieve RP-500SA II, die functioneert als dolby atmos-

die allemaal met de hand worden

hoogteluidspreker of als aan de muur aan de achterkant/		

gemaakt. Kom, kijk, luister en huiver.

zijkant monteerbare surround)

Zoveel moois.

Havoned BV
Midden Engweg 11
3882 TS Putten
www.havoned.nl

verkooppunten
www.havoned.nl
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HNNY benelux/RMR Soundsystems

ruimte 64
Fyne Audio, Heed, New Horizon, PLENQ, Sivian Acoustics, Townshend

Wat zou er gebeuren als je een high-end voorvechter met decennia aan importeurservaring
samenbrengt met het jeugdig enthousiasme van een hifi-ondernemer die probeert de kwaliteiten
van weleer in een nieuw jasje aan zijn publiek te presenteren? Zoals de Engelsen plegen te zeggen:
“God only knows.” Terwijl Groot Brittannië met haar ‘verse’ koning een geheel nieuw tijdperk
betreedt, vindt er in ruimte 64 een interessante mix plaats. Van importeurs en van merken. Een
Brentree in hifi Europa zouden we het kunnen noemen.
PRaT

Fyne Audio

Het samengaan van merken in ruimte 64 kent wel

Dit merk komt uit het land van de echte whisky en kan

degelijk een rode draad. Het is namelijk de muzikaliteit

dan ook zorgen voor haar op de tanden als je voor de

die de merken bijeen bindt. Uit de stal van HNNY

gloednieuwe Vintage series plaatsneemt. Misschien

benelux vinden we het Schotse Fyne Audio, het

denk je bij het aanschouwen aan een ander bekend

Hongaarse Heed, het Italiaanse New Horizon en het

merk dat ooit in die regio werd gemaakt, maar als je de

Nederlandse PlenQ, terwijl de mannen achter RMR

geschiedenis van Fyne Audio bestudeert, zal je erachter

Soundsystems het eveneens Nederlandse Sivian en het

komen dat we het hier hebben over een (r)evolutiaire

Britse Townshend aan het publiek van het Dutch Audio

ontwikkeling van de zogenaamde point-source

Event presenteren. Het lijkt misschien een allegaartje,

technologie. Voor degenen die een wat moderner

maar als je je oor er eens goed te luisteren legt, zul

huishouden voeren, heeft Fyne overigens nog zes

je nog verbaasd staan van de pace, rhythm & timing

andere hifi lijnen.

waarmee je geconfronteerd wordt. De enige criteria die
een echt goed systeem kenmerken.

Heed
Uit het land van de Csárdás muziek is het merk Heed
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afkomstig. Deze lijn van elektronica blinkt uit

Sivian Acoustics

in compactheid, versatiliteit en vooral kwaliteit.

Eveneens van Nederlandse bodem is de elektronica

Iconisch zijn inmiddels hun externe voedingen en

van Sivian Acoustics. Wie kennismaakt met de

hoofdtelefoonversterkers. Met namen als Elixir, Abacus,

ontwerper van Sivian, zal even tijd in de agenda vrij

Obelisk en Thesis waan je je al snel in het feeërieke.

moeten maken, want zijn verhalen zijn legio. Er bestaan
eigenlijk geen hifi ontwerpen die Cock in zijn hoofd of

New Horizon

in het echte leven niet significant verbeterd heeft. Zijn

Minstens net zo feeëriek moet toch wel de naam New

versterkers zijn van wereldklasse.

Horizon zijn. Tegen het pretentieuze aan. Maar goed, we
kennen de Italianen niet anders. Dramatisch in uiterlijk

Townshend

en expressie. Als geen ander heeft New Horizon deze

De helaas veel te vroeg overleden Max Townshend

kenmerken omgezet naar hun draaitafels. Het doel is

moet toch een van de meest zachtaardige mensen in

kwaliteit zo bereikbaar mogelijk te maken, terwijl de top

high-end land zijn geweest. Maar naast zachtaardig

niet geschuwd wordt.

was hij vooral zeer kundig. Zijn demonstraties om de
werking van zijn trillingsabsorberende plateaus aan te

PlenQ

tonen waren ongeëvenaard. Toch durft Mark

Gloednieuw in het pakket van HNNY benelux is het

van RMR Soundsystems het

Nederlandse merk PlenQ. Het laat zich al snel raden

aan de demo’s van

waar we hier mee te maken hebben; jawel, hifi meubels.

Max nog eens

In dit geval een mix van bamboe plateaus en koolstof

dunnetjes

dragers, bijna onzichtbaar aan elkander bevestigd.

over te

Superhandig zijn de in de plateaus geïntegreerde

doen.

kabelgeleiders.

verkooppunten
www.hnny.nl

HNNY Benelux
085 – 833 06 08
www.hnny.nl
info@hnny.nl

verkooppunten
www.rmrsoundsystems.nl

RMR Soundsystems
Steenhoffstraat 15
3764 BH Soest
035 603 58 25
www.rmrsoundsystems.nl
info@rmrsoundsystems.nl
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Hifinesse
ruimte 112 & Friesland Foyer
Gryphon Audio, M2Tech, Mastersound, Nordost, QRT, VPI Industries
Hifinesse viert dit jaar zijn 25 jarig bestaan en pakt uit met bijzondere nieuwe producten en
demonstraties die worden gedaan door Rune Skov, Sales Director bij Gryphon Audio en Alex Brady,
International Sales & Product Trainer bij Nordost. Tijdens de Gryphon demo maakt u onder andere
kennis met de Nieuwe EOS luidspreker en de Essence voor en eind combinatie. Met de verschillende
Nordost demo’s belichten we de digitale kant met de nieuwe QNet Ethernet switch en laten we
verschillen horen tussen de ethernet kabels. Ook laten we op de prachtige VPI Signature21 het
verschil horen tussen de analoge tone-arm interconnects. Reserveer uw plaats tijdig via onze
website.
Gryphon Audio Eos Wereldpremière
Voor het eerst zal de Eos te beluisteren
zijn na de introductie van het prototype
op de High-End in München waar hij voor
het eerst getoond werd. De Gryphon
EOS 2 is een tweeweg luidspreker
ontworpen door Benno Meldgaard, hoofd
luidspreker ontwerpen bij Gryphon Audio
in een houten kast die de luisteraar de
keuze biedt tussen een voorpoort of een
achterpoort, afhankelijk van de ruimte,
luistervoorkeuren, enz. De faseschakelaar
maakt polariteitsomkering mogelijk,
wat ook kan helpen bij de onderlinge
afstand en positie van luidsprekers.
Aan de achterzijde heeft de luidspreker
dezelfde stevige aansluitingen als de Apex
versterker.
Nordost
Nieuw van Nordost is de QNet 5-poorts
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Ethernet switch die speciaal is ontworpen

op de markt zijn, die meestal standaard switches zijn

met audioprestaties in het achterhoofd. Vergeleken

met een eenvoudige upgrade van ofwel de voeding

met andere audiofiele netwerkswitches die momenteel

ofwel de oscillatoren, is de QNET volledig opnieuw
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ontworpen vanaf de grond af aan. Elk
aspect van dit product, van onderdeel tot
plaatsing, is gemaakt om de transmissie en
ontvangst van hoge-snelheid audiosignalen
te perfectioneren, terwijl een extreem lage
ruis wordt bereikt.

VPI
Nieuw in ons pakket zijn de VPI draaitafels. VPI maakt al
meer dan 40 jaar toonaangevende draaitafels die alom
geprezen zijn door de wereldpers en nog veel belangrijker
door zeer veel tevreden consumenten. VPI maakt ook
gebruik van Nordost tone-arm kabels die als optie of als
standaard worden gemonteerd in hun draaitafels en daar zijn
wij uiteraard zeer blij mee.
Ons hifisysteem bestaat uit
De nieuwe Gryphon Eos luidsprekers aangestuurd door de Essence voor- en eindversterker. Als bron gebruiken wij de VPI
Signature21 draaitafel, de Gryphon Scorpio S cd-speler en de Grimm Audio MU1 streamer. Bekabeling de Nordost Tyr2
interlinks, luidsprekerkabel, powercord’s en de SortKones. Van QRT gebruiken wij de Qnet ethernet switch, Qpoint’s,
Qsource, Qkore6 aardingssysteem en het Qb8 stekkerblok. Allemaal optimaal opgesteld in het Gryphon StandArt modulair
hifi meubel.

Hifinesse
Postbus 27
1430 AA Aalsmeer
0297-523704
www.hifinesse.nl
info@hifinesse.nl

verkooppunten NL + BE
Alpha High End, Brasschaat G+N
Audio21, Heerde G+M+N+Q+V
Botman Sound & Vision, Hoorn (NH) N
Hifi & Video Van Andel, Leiden N
Hifi Maniacs, Hasselt N+Q

Hifi Solutions, Amsterdam M2+N+Q+V
Hi-Stands, Hapert M2
Krijtenberg Sound & Vision, Amstelveen N+Q
La Galerie du Son, Liège N
Multifoon Hifi, Rotterdam G

Sound Odyssey, Buggenhout N
Tune Inn Alkmaar, N+Q
van de Eijnde Audio, Haarlem N
Wide Screen Audio, Gent N+Q
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modus Audio
ruimte 14
modus audio

Modus Audio is een jong bedrijf
dat bepaald niet over één nacht
ijs is gegaan om haar producten
met een gerust hart te kunnen
toevertrouwen aan de wijde wereld. Het merk
richt zich dan ook op het hoge audiosegment. Na een
jarenlange ontwikkelingstijd presenteert Modus Audio tijdens het Dutch Audio
Event vol trots een voorversterker en een eindversterker, respectievelijk de SPR01 en de SPA01.

Modus Operandi
Onberispelijke weergave en het live 3D gevoel zijn

Modus Audio, er ook naar u moet worden geluisterd.

voor Modus Audio de uitgangspunten. Modus Audio

U bepaalt hoe uw apparaat wordt afgewerkt. Wilt u

benadert de markt van hoogwaardige audio apparatuur

de houtafwerking in een bepaalde kleur, of wilt u een

niet alleen door zich toe te leggen op een perfecte

exotische houtsoort, kunststof of zelfs een speciale

weergave, maar ook door bij de productie aandacht

metaallaag op hout? Uw wens realiseert Modus Audio

te schenken aan vakmanschap tot in de kleinste

exclusief voor u.

details. Elk minutieus geselecteerd onderdeel, alle
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halffabricaten dragen de Modus Audio handtekening en

Stereo PRe

worden veelal in eigen werkplaats vervaardigd. Daartoe

Op de SPR01, wat staat voor het eerste model van

beschikt Modus Audio over een state-of-the-art

Modus Audio’s Stereo PRe-Amplifier, kunnen bronnen

uitgeruste werkplaats met eigen CNC gestuurde draai-

van verschillende sterkte en impedantie aangesloten

en freesmachines, CAD-Cam software, pick-and-place

worden. De versterkermodules zijn gebaseerd op een

machine, reflow oven etc. Zorgvuldig geselecteerde

volledig symmetrische opbouw in een combinatie

gespecialiseerde bedrijven, waarmee zeer nauw wordt

van FET’s en bipolaire transistoren. Bandbreedte en

samengewerkt, zorgen voor bepaalde bewerkingen

lineariteit spelen daarbij een belangrijke rol. Door de

in het productieproces. Zo worden hoogwaardige

opbouw van de SPR01 wordt het fasegedrag lineair,

oppervlaktebehandelingen uitbesteed en de houten

wat allesbepalend is voor de extreme ruimtelijkheid en

omkasten door derden geproduceerd, afhankelijk van

het ‘live-3D’ gevoel van deze versterker. De voeding

de wens van de eindgebruiker. De volledige, handmatige

is opgedeeld in vier aparte en volledig gescheiden

eindassemblage vindt plaats in ons bedrijf. De filosofie

circuits die op hun beurt de vier gescheiden

van Modus Audio is dat als u kiest voor luisteren met

versterkertrappen voeden waaruit de voorversterker
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bestaat. De extreem stabiele voedingslijnen zijn

besteed. Hierdoor vindt er een zeer stabiele en

speciaal gefilterd. De behuizingen van de vier

lineaire overdracht naar de eindtrappen plaats. Alle

transformatoren zijn apart afgeschermd en gescheiden

weerstanden, condensatoren, gematchte transistoren

van de voedingselektronica. Deze bevinden zich

en MOSFET’s zijn zorgvuldig tijdens het ontwerpproces

vlakbij de apart afgeschermde versterkermodules. Dat

en de inkoop geselecteerd en van de allerhoogste

resulteert in voedingslijnen die direct aanwezig zijn bij

kwaliteit. Aan de basis van de stabiliteit ligt zijn motor:

de elektronica van de versterker.

twee speciaal vervaardigde transformatoren worden
gebufferd door zeer hoogwaardige condensatoren. Het

Stereo Power Amp

resultaat is een uiterst stabiele versterker met een

In de SPA01 eindtrap is veel aandacht uitgegaan naar

rotsvast uitgangsvermogen.

de mechanische opbouw. Gescheiden circuits en
aparte modules, afzonderlijk elektromagnetisch en

Modus Audio in ruimte 14

mechanisch afgeschermd, zijn daarbij kenmerkend.

Beide juweeltjes worden, u raadt het al, als duo

Alle versterkertrappen van de SPA01 worden

gepresenteerd tijdens de Dutch Audio Event ’22, in

afzonderlijk van gefilterde voedings-spanningen

ruimte 14. Mis het vooral niet!

voorzien. Ook aan de stuurtrappen is speciale aandacht

Modus Audio Systems
Spoorstraat 17
NL-6241 CL Bunde
+31(0)43 364 0130
info@modusaudio.com
modusaudio.com

PUUR hifidelity
Slotlaan 306
3701 GX, Zeist
www.puuravd.com
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ERCT
ruimte 54
Audiomica, Cary Audio, Norma Audio Electronics, Oaudio, rogue audio
ERCT is distributeur en agent van een pakket high-end audiomerken, waarvan diverse highlights en
primeurs worden gepresenteerd tijdens het Dutch Audio Event ‘22. De producten behoren tot de
absolute top en worden in de (inter)nationale pers steevast tot referentie-klasse uitgeroepen.
Audiomica
Jarenlange ervaring met hifi-kabels heeft Audiomica

bekende streamingdiensten of externe bestanden. Er

geleerd dat er altijd ruimte is voor verbetering. Vinger

zijn drie USB-A-poorten. Aanvullende voorzieningen zijn

aan de pols! Een ontwerpfase gaat gepaard met veel

onder meer Ethernet- of Wi-Fi-connectiviteit, coaxiale,

onderzoek, meestal door Audiomica zelf, maar ook in

optische, en AES/EBU aansluitingen maar ook RCA en

samenwerking met bedrijven die toegang hebben tot

XLR volledig gebalanceerde uitgangen.

technologieën die anders onbereikbaar zouden zijn.
Na de luistersessies worden de eerste prototypes

Norma Audio

uitgeleend aan een testgroep. ‘Met de feedback van

Norma Audio electronics is fabrikant van geïntegreerde
voor-, eind-, en phonoversterkers,

dit team sturen we de verbeterde

cd-spelers en DAC’s.

versies terug voor

Producten van

verdere evaluatie,
onder meer door

Norma Audio

toepassing in

garanderen

meer dan twintig

transparantie,
snelheid,

verschillende hifi-

dynamiek, articulatie

systemen’.

en levendigheid, gekoppeld
Cary Audio

aan absolute neutraliteit. De geluidsweergave

Cary Audio Design dateert van 1989. Naast buizenamps

brengt pure, muzikale emotie over op de luisteraar.

maakt het bedrijf hoogwaardige solid state versterkers,

De kwaliteit van de CD-spelers is zo hoog dat je je

all-in-one systemen, DAC’s en muziekstreamers. Het

cd collectie herontdekt en weer zult investeren in

doel is om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven,

de zilveren schijfjes. Geen wonder dat Norma Audio

waardoor het digitale geluid een analoge beleving

producten diverse (inter)nationale awards hebben

wordt. De DMS-650 streamer is het nieuwste DSM-

verkregen.

product en een compromisloze killer die detaillering
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koppelt aan een natuurlijke textuur, waardoor je vergeet

ØAudio, de hoorn luidsprekers

dat je naar een digitale bron luistert. De DMS-650 is

ØAudio is ontstaan uit de speurtocht van de eigenaar

Roon Ready en MQA-gecertificeerd, met toegang tot de

naar een luidspreker die muziek zo natuurlijk mogelijk
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deel van het middengebied en al het hoog, heeft een
dynamische weergever voor de lage tonen die met
dezelfde snelheid van de baffle komen: dynamisch,
zuiver, meeslepend en intens.
Rogue Audio
Rogue Audio dateert van 1994, heeft al diverse awards
binnengehaald en is een buizen- en hybrideversterker
fabrikant pur sang met diverse patenten op de naam en
in de VS één van de meest gewaardeerde audiomerken
op basis van prijs/kwaliteit verhouding, ‘American
Made’. Tijdens de Dutch Audio Event staat de hybride
versterker The Pharoah in het zonnetje.
En de set!
Tijdens de Dutch Audio Event presenteren we een keur
aan primeurs en highlights, in diverse combinaties. De
weergeeft. In diverse prijsklassen vond hij niet wat hij

nieuwe Cary Audio DMS-650 wordt gelanceerd. Van

zocht en besloot daarop zelf luidsprekers te bouwen,

Norma Audio staan de SC-2LN en de Audio Revo PA

gebaseerd op jarenlange ervaring met High End audio.

150 centraal. Eveneens primeur op Dutch Audio Event

Doel van zijn ontwerp is om geluid op een precieze,

is de ØAudio Ikon, die veel groter klinkt dan zijn formaat

open en onderhoudende manier weer te geven. Muziek

doet vermoeden. Van Rogue Audio zullen we de hybride

voert de boventoon, luidsprekers moeten verdwijnen!

versterker The Pharoah demonstreren. Kom langs in

De nieuwe ØAudio Ikon is een echte hoorn voor een

luisterruimte 54, een kamer vol primeurs!

verkooppunten NL + BE

+31 646 736 557
www.erct.nl

Alfred Visser
Buitenpost

Audio Tempel Zwolle
Zwolle

Hifi Studio Zwaard
Capelle a/d IJssel

Audiofile
‘s Gravenmoer

Belhifi
Meise, België

Hifi & Video Service Van Andel
Leiden

Audiofrenzy
Maastricht

Freakuence!
Woerden

Sowell hifi studio
Gorinchem

Audio Tempel Heerenveen
Heerenveen

Hifi fan
De Panne België
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Arpeggio acoustic
ruimte 16
Arpeggio Acoustic

Toen Björn Jeroen Tidström, zoals hij voluit heet, aan zijn avontuur begon, gaf hij zichzelf de
opdracht om een luidspreker te ontwerpen en te maken die in iedere ruimte de perfecte combinatie
vormt met iedere versterker. “En daarin ben ik geslaagd, al zeg ik het zelf”. Een klassieke, ietwat
rigide klankkast die steengoed communiceert en onderweg niets kwijtraakt. Dat zijn de
kernkwaliteiten van de Opus 1 en het kleinere broertje Opus 2. Geen tierelantijnen, geen vorm louter
om de vorm. Het resultaat is een ‘nauwkeurig, involverend geluidsbeeld’. Het is dan ook niet
toevallig dat Björn de zoon is van een pianist en een violiste: hij is groot geworden met de klassieke
zender Radio 4 en livemuziek thuis. Dus als je hem vraagt welke muziek in ieder geval meegaat
naar dat onbewoonde eiland: “Er gaat niets boven Johann Sebastian Bach”.
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Denkwerk, luisteren en creëren

vervolgens enkele prototypen verder is het systeem

Met een jarenlange ervaring als audio detaillist begon

dan eindelijk klaar. Een volbloed 3 weg luidspreker met

het te kriebelen en dat resulteerde uiteindelijk in het

een gesloten kast, met als belangrijkste klankmatige

besluit om zelf een luidspreker te ontwerpen. Het zou

eigenschap een heel breed en diep holografisch

een systeem moeten worden dat in iedere ruimte goed

stereobeeld dat volkomen loskomt van de drivers en de

klinkt en met elke versterker kan worden aangestuurd.

behuizing. Zo realistisch dat je als luisteraar al heel snel

Na vele uren denkwerk, honderden uren luisteren en

vergeet dat je naar een audioset luistert!
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Opus I en II
De Arpeggio Opus 1 heeft op de afgelopen editie van
het Dutch Audio Event reeds z’n vuurdoop beleefd en
toen al veel positieve reacties opgeleverd. Inmiddels
is er een update uitgevoerd waardoor het systeem nog
volwassener en homogener klinkt.
De Opus II is een direct afgeleide van de Opus I, maar
dan een stuk kleiner en uitgevoerd met eenvoudigere
drivers en filtercomponenten. Bovendien zit de Opus
II in een lagere prijsklasse, zodat deze voor een brede
groep muziekliefhebbers bereikbaar is. Toch heeft de
Arpeggio Opus II overduidelijk hetzelfde DNA als z’n
grote broer.
De set:
De Arpeggio Opus 1 en Opus II worden gedemonstreerd

die hier qua niveau naadloos op aansluiten. De

met de Audio Research REF6/REF80 voor- en

bekabeling zal volledig bestaan uit de zeer neutrale

eindversterker. We hebben voor deze set gekozen

Wireworld Platinum series. En last but not least: we

omdat de combinatie kracht en souplesse koppelt

gebruiken de oersolide audio meubelen van Atacama

aan een grote muzikaliteit en betrokkenheid. Hierdoor

die ver boven hun prijskaartje presteren. We zullen om

komen de kwaliteiten van de Opus I en II erg fraai tot

het uur switchen tussen model Opus I en Opus II.

hun recht. De Lumin X1 streamer en Transrotor Fat Bob
S draaitafel met Audio Technica ART1000 MC element

Kom langs voor een gedenkwaardige demonstratie in

en Audio Research PH9 phonostage zijn componenten

kamer 16. U bent er meer dan welkom!

Arpeggio Acoustic
Daver 12
4017 BB Kerk-Avezaath (Tiel)
(06) 48 53 98 81
www.arpeggio-acoustic.nl

verkooppunten
www.arpeggio-acoustic.nl
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iam living

ruimte 33
Vonschloo
Vonschloo maakt luidsprekers en een versterker. Het design maakt een duidelijk visueel statement.
Het is minimalistisch en gericht op materiaal en afwerking. De luidsprekers zijn vervaardigd uit
vezelcement voor mensen die op zoek zijn naar een ultieme streling voor oog en oor. Het materiaal
stelde de ontwerpers van Vonschloo in staat een zeer compacte en stijlvolle luidspreker te creëren.
De rechtopstaande luidspreker-behuizing is elegant en robuust tegelijk, wat goed contrasteert met
de mooie voet. De ontwerpers wilden een 360° design dat van alle kanten aantrekkelijk is, zodat dit
geluidsobject overal in een woonomgeving geplaatst kan worden geplaatst.
Sound
Schoonheid van binnenuit. De afgeronde kegelvorm

hout, metaal en stof creëert een zeer sensuele

geeft een grote stijfheid aan de behuizing en vermijdt

melange, prettig voor het oog en voor de tastzin.

geluidsreflecties. Gecombineerd met hoogwaardige
componenten van de hoogste kwaliteit maken

De beslissing om vezelcement te gebruiken werd

het object neutraal en maakt het luisteren zonder

ingegeven door het feit dat beton één van het beste

vermoeidheid mogelijk. De samenwerking met Rowen

materialen is voor akoestische luidsprekers. Er is veel

uit Zwitserland geeft deze luidspreker een prestatie die

tijd gestoken in het onderzoeken van de mogelijkheden

de luisteraar meesleept in de muziekbeleving.

van dit interessante materiaal voordat er een passend
design gerealiseerd werd. Het warme, onregelmatige en

Materiaal

ruwe materiaal van de behuizing in vergelijking met de

Het ontwerp wordt niet alleen gedreven door de

gladde, koele en delicate standaard geeft het product

kenmerkende vorm. Even zo belangrijk voor het uiterlijk

een uniek visueel karakter en een haptische ervaring.

is de materiaalkeuze. De combinatie van vezelcement,
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Meningen van een echte kenner

een coherent maar gedefinieerd klankbeeld zonder enig

Qua design zeer geslaagd; kan zowel in klassiek modern

frequentiebereik overmatig te accentueren met een

als in volledig modern interieur geplaatst worden en is

blijvend aangenaam, sprankelend maar nooit schril hoog

daarbij altijd “geslaagd”.

bij ook luidere volumes.

Qua plaatsing speaker: voldoende ver van de muur of

Zeer fraaie speakers zowel visueel maar

echt vrijstaand is optimaal, iets meer in de ruimte is een

niet in het minst klankmatig. Deze

must voor het klankbeeld.

speakers vind ik een echte aanrader.
Zeer aan te bevelen. De combinatie

Zeer bekwame speaker zowel in het hoog als laag;

met de SwissHD SmartAmp is

lichtvoetig en gedetailleerd zonder vervormend in het

voor de prijssetting een goede

hoog en punchy en potent in het laag met weinig kleuring

combinatie.

wat als een absoluut pluspunt gezien moet worden.
Indien aangestuurd met de juiste premium componenten,
laat de luidspreker zich van zijn beste kant zien: neutraal,
snel, zelfs bij hoge volumedruk zeer te waarderen met

Iam living
Vlierbes 15
7559 RM Hengelo
+31 (0)74 73 70 053
+31 (0)6 31 68 2662
www.iam-living.nl
info@iam-living.nl

verkoop via
www.iam-living.nl
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XFI Audio Import
ruimte 12, 34, 36, 58
Audio Note, Avant Garde acoustic, AVM,
Chord Electronics, fuuga, Konus Audio

XFI audio import beschikt over een portfolio dat in de breedte van de highend markt een hoogwaardig
en minder commercieel alternatief aanbiedt. X-fi werkt bewust niet met hele grote fabrikanten maar
met stabiele gevestigde fabrikanten die met passie voor muziek hun producten ontwikkelen. De eerste
merken waar XFI de markt mee bediende waren Furutech en Audio Note welke als gemeenschappelijke
deler hadden dat ze beide een referentie in de markt waren. Deze gemeenschappelijke deler heeft XFI
consequent voortgezet door het portfolio verder uit te breiden met Airtight, Avantgarde Acoustic,
AVM, Chord Electronics, Devore Fidelily, Falcon Acoustics, Konus Audio en Riviera Audio Laboratories.
Speciaal voor u hebben wij een mooie keuze uit onze portfolio gemaakt.
In kamer 12 tref je het nog relatief onbekende Konus

beluisteren op de nieuwe Ultima pre 3 voor- en Ultima

Audio uit Bosnië aan. Zij demonstreren met de Digitale,

6 eindversterker. Doug Graham en Maurice Tryner

Integrale en Vinyle. Gebouwd met onder andere

(Head of International-, respectievelijk UK-sales) komen

Furutech componenten in een mooi compacte behuizing

speciaal over naar Veldhoven om alles over deze mooie

om je zowel analoog als digitaal te verrassen. Hier kan

producten te kunnen vertellen en zelf te demonstreren.

je horen dat heel goede weergave niet persé peperduur
hoeft te zijn. Sead Lejlic, de ontwerper en bouwer van

In kamer 36 staat Martin Grennal van Audio Note

deze fraaie apparatuur, zal zelf zijn demo’s geven.

met een setup die nog niet eerder te horen is geweest
op een Benelux-show. Hier zal als platenspeler een
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In kamer 34 staat het gerenommeerde Chord

AudioNote TT2 met IO element staan op een M5 phono

Electronics. Hier kan je de MScaler en de Dave

voorversterker en als eindversterkers de Empress
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mono versterkers met 2A3 eindbuizen. Het geheel
wordt gecompleteerd door de bekende AN-E He
luidsprekers.
Als laatste zal in kamer 58 het ultieme systeem
van Avantgarde Acoustic worden getoond: de

fonkelnieuwe Trio G3. Armin Krauss, Senior
Avantgarde adviseur, toont hier de primeur voor de
Benelux met dit splinternieuwe Trio G3 systeem.
De Trio G3 zal worden aangestuurd door top-lijn
apparatuur van AVM: de PA 8.3 voorversterker en de
MA 8.3 mono-blokken. Als bron gaan wij gebruiken:
de DAC 5 en loopwerk 5 van Audio Note. In onze
ogen een ultieme set!
Je leest het, er is veel te zien en te horen. Wij
nodigen jullie van harte uit om bij ons langs te om
met veel plezier te komen kijken en luisteren. Graag
tot ziens op het Dutch Audio Event!
Team XFI audio import

X-fi audio import
Hulsterstraat 26a
4116 EZ Buren
+31 6 24 38 03 28
www.x-fi.nl
info@x-fi.nl

verkooppunten in nederland
www.x-fi.nl
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XFI Audio Import
ruimte 12, 34, 36, 58
Audio Note, Avant Garde acoustic, AVM, Chord Electronics, Konus Audio

X-fi audio import kiest voor merken die zich in een niche-markt positief onderscheiden in
weergavekwaliteit en muzikaliteit. Dealers die zich bij ons aansluiten weten hoe het live en in de
concertzaal klinkt en willen het verschil in de markt maken. X-fi audio import en de bij ons
aangesloten dealers worden niet louter door commercie gedreven; we werken consequent met
merken en producten die de passie voor de muziek laten horen.
We beschikken over een hoogwaardig portfolio in

langere tijd een referentie in de markt en betrouwbare

de breedte van de high-end markt. X-fi werkt heel

partner. De merken waarmee X-fi haar portfolio

bewust met stabiele, vaak wat kleinere en gevestigde

vervolgens heeft uitgebreid, zoals Airtight, Avantgarde

fabrikanten, die hun producten ontwikkelen vanuit

Acoustic, AVM, Chord Electronics, Devore Fidelily,

muzikaliteit.

Falcon Acoustics, Konus Audio en Riviera Audio
Laboratories passen in datzelfde profiel. Binnen de
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De eerste merken waar X-fi de markt mee bediende

niche-markt van high-end audio zijn dit stuk voor stuk

waren Furutech en Audio Note. Beide merken zijn al

merken die de muzikaliteit en natuurgetrouwe weergave
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hoog in het vaandel hebben, en daarin hun
producten ontwikkelen die ons en onze
klanten blijven verrassen.
X-fi audio import helpt en ondersteunt haar
dealers, we werken nauw met hen samen
om onze merken voor de klanten zichtbaar
en hoorbaar te maken. Het doel is altijd
om muziekliefhebbers een mooie keus te
bieden in hun zoektocht naar het beste en
meest muzikale geluid denkbaar.

Wie zijn wij?
Caspar Bunge: oprichter. Eindverantwoordelijk voor
het portfolio en contactpersoon voor de fabrikanten.
Hans Scholten
Technisch en inhoudelijk verantwoordelijk voor het
portfolio.
Peter Vijfvinkel
Ondersteuner en intern aanspreekpunt voor onze
dealers. Verantwoordelijk voor de backoffice,
orderverwerking en administratie.

X-fi audio import
Hulsterstraat 26a
4116 EZ Buren
+31 6 24 38 03 28
www.x-fi.nl
info@x-fi.nl

verkooppunten in nederland
www.x-fi.nl
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Very Fine Solutions
ruimte 111
Artnovion, MSB, Russell K, Thrax

Architecten ontwerpen voor de ogen, niet voor de oren. Er is echter een wereld te winnen door bij
het ontwerpen van gebouwen ook akoestische invloeden mee te nemen, zoals het terugbrengen van
de nagalmtijd. Op kantoren worden mensen productiever. In ziekenhuizen maken medewerkers
minder fouten. Op scholen gaan kinderen beter leren. In restaurants wordt tafelen aangenamer.
Overal is winst te behalen, ook bij jou thuis. Akoestisch comfort blijft al te vaak het kind van de
rekening. Het Antwerpse Very Fine Solutions heeft dat al langer door en wil hierin je gids zijn.
Blij
‘Met een uniek gamma van hoogwaardige producten

wereldklasse in D/A technieken. Alle producten van MSB

nemen wij u mee op ontdekkingsreis. Ervaar een

Technology worden in het familiebedrijf, in de buurt van

nieuwe vorm van totaal genot. Muzikanten uitnodigen

Santa Cruz, ontwikkeld en gemaakt door een team van

in je woonkamer, hun emotie ervaren en je betrokken

passionele, jonge ingenieurs. MSB producten zijn evolutief

voelen bij hun muziek. Deze ervaring delen met je

en doordacht, met optimale balans tussen huidige en

familie of vrienden, of helemaal alleen. Laat ons samen

toekomstige technieken. De DA-converters hebben

een muzikaal verhaal vertellen waar jij blij van wordt’.

wisselbare inputmodules. Zo is na jarenlang muzikaal

Dit staat te lezen op de website van Very Fine Solutions

plezier een upgrade nog steeds mogelijk. MSB biedt een

en vat het motto van het bedrijf goed samen. Van het

compleet pakket aan DA-converters en versterkers.

palet merken in haar programma wordt op het Dutch
Audio Event een keur gedemonstreerd uit het volgende

Sofia

kwartet:

In de hoofdstad van Bulgarije worden de producten van
Thrax Audio volledig in eigen beheer en binnen de eigen
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Santa Cruz

muren ontwikkeld en geproduceerd. Het merk laat

MSB staat voor Most Significant Bit en is absolute

zich inspireren door de grootmeesters van de Japanse
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buizenversterkers.

visie om grenzen

‘Beauty is beyond

te verleggen. Thrax

the obvious’, luidt

Audio richt zich

haar designfilosofie.

op klanten voor

De zoektocht van

wie alleen het

Thrax Audio is

beste goed genoeg

gebaseerd op oude,

is. ‘Muzikale

beproefde ontwerpen,

magie met

met oog voor nieuwe technologieën en een gedurfde

spitstechnologie.’

Porto

United Kingdom

Betere akoestiek draagt bij tot meer comfort en een betere

Russell Kauffman heeft enkele jaren geleden de uitdaging

verstaanbaarheid, onontbeerlijke elementen voor zowel je

aangegaan en een eigen luidsprekermerk gelanceerd,

audiosysteem als je leefomgeving. Artnovion is een jong

Russell K. Een eigentijds ontwerp… of is het een

bedrijf, gevestigd in Portugal, het land van de Fado.

traditionele luidspreker? De ontwerpen van Russell

Het team achter het merk wordt gedreven door passie

Kauffman zijn niet volgens het traditionele boekje, maar

voor geluid en esthetiek. Artnovion maakt schitterende

de muzikale resultaten wél van de bovenste plank. De

producten die gericht zijn op de verbetering van de

juweeltjes zijn in de UK ontwikkeld en worden nu ook

akoestiek, met een eigen, tijdloos en prachtig design.

daar geproduceerd. Een knap staaltje vakwerk tegen een

De akoestische eigenschappen behoren tot de beste ter

betaalbare prijs, waarmee de nodige Awards in de wacht

wereld. Galmt het bij jou? Samen vinden we zeker een

zijn gesleept. Russel K luidsprekers, een combinatie van

oplossing voor jouw luisterruimte.

technologie, tijdloos design en betaalbare luxe… wat wil
een mens nog meer?

verkooppunten
www.veryfinesolutions.com
Very Fine Solutions
Camille Huysmanslaan 45
B-2020 Antwerpen, België
+32 472 42 57 75
www.veryfinesolutions.com
frank@veryfinesolutions.eu
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Network media systems
ruimte 80
Hifi Rose, iFi, Roon, Sennheiser, Sigva

‘Op het Dutch Audio Event zie je dat men elkaar vertelt over wat ze gehoord en gezien hebben. DAE
zorgt voor positieve verassingen, voor onverwachte audio-cadeautjes’. Network Media Systems is er
bij in Veldhoven en zal, dat spreekt vanzelf, Roon Labs prominent neerzetten. Roon is een
multiroom en multi-user streaming platform dat niet gebonden is aan één specifiek merk en waarbij
meerdere streamingbronnen samensmelten in een overzichtelijke database van muziek. Of je nu
bestanden wilt afspelen vanaf je NAS, iTunes bibliotheek op je PC, via TIDAL of Qobuz; met de
gebruikersinterface van Roon kun je al je muziek beluisteren.
Network Media Systems is uitgegroeid van pionier op

waarmee je in een paar klikken nog eens extra functionaliteit

het gebied van netwerk streaming tot dé specialist in de

toevoegt. Niet voor niets is de HiFi ROSE RS150 vorig jaar

Benelux. Vandaag de dag levert NMS voor elk budget perfect

onderscheiden met een EISA Award voor beste product 2021-

presterende streaming oplossingen voor beeld en geluid,

2022 in de categorie high-end muziekspelers. Het nieuwste

verzorgt het bedrijf de distributie van ROON streaming

product van Hifi Rose, de RS520, zal tijdens het Dutch Audio

software, levert het kwalitatief hoogwaardige Head-Fi én

gepresenteerd worden. Voor muziekliefhebbers die kiezen

upgrade accessoires voor een nog betere audiovisuele

voor een all-in-one geluidssysteem met hoge audiokwaliteit,

beleving.

is de RS520 de perfecte oplossing. Hij beschikt over
dezelfde unieke functionaliteit en bediening als de highend
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HiFi ROSE

RS150. Deze mediaspeler is tevens voorzien van een

De netwerkspelers van HiFi Rose hebben een ongeëvenaarde

kwalitatief uitstekende stereoversterker, afgeleid van de pas

functionaliteit, een unieke, intuïtieve manier van bediening

geïntroduceerde RA180 versterker. Met een set goede Hi-Fi

en bovenal een uitmuntende geluids- én beeldkwaliteit. Via

luidsprekers heb je een compleet en hoogwaardig presterend

de ROSE Store beschik je bovendien over vele gratis apps

geluidssysteem.
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iFi Audio
Sinds de oprichting in 2012 is iFi
toonaangevend op het gebied van DACtechnologie voor thuis en onderweg. Een
goed en recent voorbeeld is de iDSD Gryphon
die onlangs de 4e EISA AWARD heeft
binnengesleept. Men blijft bij iFi prachtige
en innovatieve producten ontwikkelen en het
volgende “audio-kunstwerk” staat al klaar:

Sennheiser in de Benelux. Wie kent het merk niet? Al

de NEO STREAM, een netwerk audio streamer inclusief

75 jaar staat de uitmuntende geluidskwaliteit centraal.

DAC met ultrahoge resolutie. De NEO STREAM heeft

Zij maken de perfecte Head-Fi die je laat genieten

state-of-the-art specificaties en speciaal op maat

van muziek zoals die is bedoeld door de maker. De

ontworpen hard- en software. Het analoge circuit is

Audiophile-serie laat hier geen misverstand over bestaan

volledig gebalanceerd. Actieve ruisonderdrukking en

met als topstuk ‘s werelds beste hoofdtelefoon, de HE-1.

iPurifier-technologieën elimineren iedere vervorming uit

Afgeleid hiervan zijn de hoofdtelefoon HD800S en HD820

het audiosignaal. Stream muziek zoals jij dat wilt, via

en de HDV820 hoofdtelefoonversterker.

Tidal Connect, Roon, Airplay, DLNA/UPnP, NAA en meer.
De album-art is uitstekend af te lezen op het SilentLane

Tijdens het Dutch Audio Event zal Network Media

retina-grade TFT scherm. De behuizing is gemaakt van

Systems een aantal heuse primeurs presenteren,

aluminium en het apparaat is zowel horizontaal als

waaronder de RS520 van Hifi Rose, de NEO Stream van

verticaal te plaatsen.

iFi Audio en de nieuwe productlijn van Volumio.

Sennheiser

U bent van harte welkom in kamer 80.

Sinds augustus verzorgt NMS de distributie van

Network Media Systems
Mercatorweg 28
6827 DC Arnhem
www.networkmediasystems.eu
info@ networkmediasystems.eu

verkooppunten
www.networkmediasystems.eu
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Mafico
ruimte 55
Ayon, Bryston, Final, Harbeth, Lindemann

Wie MAFICO zegt, zegt breedte. MAFICO is thuis in veel takken van sport. Van audio-video
oplossingen tot akoestiek, communicatie en live streaming in de installatiemarkt en gespecialiseerde
HiFi. MAFICO vertegenwoordigt tientallen merken. Grote kans van slagen dus. Op het Dutch Audio
Event brengt MAFICO klankproducent LINDEMANN en het Nederlandse Final extra onder de
aandacht.
Final: Neerlands trots in bange dagen
Een constante van Final is het innovatieve vermogen om

stereobeeld, dat nagenoeg stabiel blijft onafhankelijk van

‘out of the box’ oplossingen te vinden. Waren de statoren

de luisterpositie. Tijdens demonstraties laat Final een

vroeger van metaal, nu gebruikt Final PMMA kunststof

helderblauwe versie zien van hun Model 15 elektrostaat.

statoren. Dit materiaal is extreem vlak, dus de afstand

Samen met het fraai verchroomde frame is dit een

tot het membraan is overal constant. Bovendien kan ook

enorme eyecatcher. Het PMMA materiaal heeft een

de afstand tussen de stator en het membraan worden

moderne, trendy en uiterst luxe ‘look’.

verkleind waardoor de benodigde spanning aanzienlijk
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lager kan zijn zonder de efficiëntie aan te tasten. Op de

LINDEMANN: Duitse Gründlichkeit

stator wordt een geleidende laag aangebracht, maar

Zo groot als de Finals zijn, zo compact zijn de producten

die kan verschillende patronen hebben. Bijvoorbeeld

van het Duitse LINDEMANN. Het al meer dan 25 jaar

in breedte verschillend voor de hoog-, midden-, en

opererende merk noemt zichzelf ‘klankproducent’ met als

laagweergave. Het geluid-afstralend oppervlak wordt

visie: muziekreproductie die zo natuurlijk en authentiek

dan in de breedte smaller. Daarmee verdwijnt het

mogelijk is en ons de achterliggende technologie laat

effect dat een elektrostaat maar op een enkele vaste

vergeten. Muziek is een tijdmachine voor emoties en kan

luisterpositie een goed beeld neerzet. Met de nieuwe

veel meer zijn dan een ‘gemoedsmachine’: het is een

Final-elektrostaten staat er een ‘normaal’

belangrijk element in onze kwaliteit van leven.

D U TC H

E VENT

Sinds begin jaren ‘90 tot nu is de werkwijze van LINDEMANN altijd hetzelfde gebleven. Het gebruik
van ‘cutting-edge’ circuits, de modernste productiemethodes en een open blik op nieuwe trends en
technologieën.
Musicbook: innovatie en geluidskwaliteit
In 2013 kwam LINDEMANN met een enorme innovatie op de markt in de vorm van de ‘Musicbook’
serie – audiofiele kwaliteit in een handzaam formaat. Hoewel de Musicbook componenten een
‘lifestyle’ uiterlijk hebben, is hun binnenste absoluut high-end en zijn hun prestaties verbluffend.
In 2016 voegde het merk met de nieuwe Musicbook: DSD streamers DSD afspeelmogelijkheid
toe en - uniek in de markt - DSD upsampling van alle digitale bronnen. In 2019 is LINDEMANN
uitgekomen met de Musicbook SOURCE en POWER componenten en hebben ze de lat voor de
concurrentie wel ERG hoog gelegd. En… in 2022 is daar de COMBO bijgekomen.
Limetree: klein(er), maar fijn(er)
De Limetree serie van LINDEMANN biedt echte High-End klankkwaliteit in de kleinst mogelijke
behuizing. De passie voor muziek en klankkwaliteit heeft LINDEMANN aangespoord ieder
component tot in de kleinste details te perfectioneren. Meer klank voor minder geld is
mogelijk! De Limetree Network II is een soepele en overzichtelijke
netwerkspeler, met een heldere interface die de vele muziekopties
duidelijk presenteert. En dat zijn er heel wat! Vanuit de app
speel je muziek vanaf een DLNA-share af, maar kun je ook
internetradiostations en podcasts zoeken. Streamingdiensten
Deezer, HIGHRESAUDIO, Qobuz en Tidal zijn allemaal te gebruiken
met de Limetree Network II én dit apparaat is ROON Ready.

meer info op www.mafico.nl
Mafico
Dorsvloerweg 897
2661 MN Bergschenhoek
010 414 84 26
www.mafico.com
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TRAFOMATIC ‘RHAPSODY’
We zijn trots... nee, HARDSTIKKE TROTS!!! Er is een state-of-the-art
buizenversterker naar ons vernoemd: de Rhapsody! Het paradepaardje
van de serie uitzonderlijke TRAFOMATIC buizenversterkers.
Rhapsody heeft zich 35 jaar hardgemaakt voor wat echte high-end
betekent en hoe je een audio-set kan laten excelleren. Al die inspanningen worden nu door Trafomatic bekroond met onze naam voor een
bijzonder product.

De TRAFOMATIC Rhapsody
Deze sublieme geïntegreerde versterker is een muzikaal pareltje
met een 20 watt triode-schakeling die zorgt voor veel ‘headroom’ en
die zich uitstekend leent voor vele high-end speakers. Al met al een
technische en uiterlijke schoonheid waar je erg gretig van wordt.
Een absolute must hear voor de ware fijnproever. We weten zeker dat
je je zult verbazen. Heb je interesse? Maak een afspraak (telefonisch of
via de website) voor een luistersessie.

- Harry, Michael & Siem -

15 november
komt er een
show met deze
versterker.
Informatie
volgt snel.

BORNEOLAAN 25 • 1217 GX HILVERSUM (035) 628 4644 • WWW.RHAPSODY.NL

8 & 9 OCTOBER 2022
HIGH-END DEMO'S | WORKSHOPS
KSHOPS | live music | HEADSPACE

Voorverkoop & tijden: dutchaudioevent.nl
Volg ons op facebook of kijk op onze website
voor de laatste nieuwtjes.

DU TC H

Tot ziens op
8 en/of 9 october!

E VENT

LOCATIE:
Koningshof Veldhoven
Locht 117
5504 RM Eindhoven

See • Listen • Enjoy

O

The world’s most immersive sound.
Tested in the wild.

