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het is de hoogste tijd om uw muziek anders te beleven… aan een zeer betaalbare prijs !

CD-speler • WM8761 Wolfson DAC   • 2 polige Butterworth filter
• weergave van CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM, MP3, MP3 Pro en WMA

van op die wijze gecodeerde cd's   • dubbelzijdige oppervlaktemontagetech-
nologie met veel kortere signaalpaden voor meer precisie en helderheid

• analoge en digitale (SPDIF) uitgangen
• inwendig verlichte display met dimfunctie
• geleverd met afstandsbediening, bedient eveneens de Topaz SR10 receiver

of de versterker AM10
• afmetingen: bxdxh 430x310x80 mm   • gewicht: 4,3kg

CD5 199,00 € + 0,10 € recupel

CD-speler • WM8761 Wolfson DAC   • 2 polige Butterworth filter
• weergave van CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM, MP3, MP3 Pro en WMA

van op die wijze gecodeerde cd's   • dubbelzijdige oppervlaktemontagetech-
nologie met veel kortere signaalpaden voor meer precisie en helderheid

• analoge en digitale (SPDIF) uitgangen 
• inwendig verlichte display met dimfunctie
• geleverd met afstandsbediening, bedient eveneens de Topaz SR10 receiver

of de versterker AM10
• afmetingen: bxdxh 430x310x80 mm   • gewicht: 4,3kg

CD10 299,00 € + 0,10 € recupel

TOPAZSERIES

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

stereo receiver - 100Wrms (8Ω) per kanaal
• FM RDS / AM tuner met 30 voorselecties
• een lage flux, overbemeten ringkerntransformator onthult meteen zijn

audiofiele afkomst alsook zijn geluidskwaliteit vanaf de eerste weergave
• aansluitingen voor 2 paar luidsprekers  (A, B of A+B)
• inwendig verlichte display met dimfunctie • afstandsbediening meegeleverd
• afmetingen: bxdxh 430x340x110 mm • gewicht: 8,1kg

Een opmerkelijke bronconnectiviteit:
• 3 digitale ingangen (S/PDIF en Toslink)
• 3 analoge ingangen + ingang voor aansluiting

van een platenspeler (phononiveau)
• record out   • subwoofer uitgang • aansluiting

vooraan voor een MP3-speler of iPod

SR20
499,00 €

+ 0,10 € recupel

stereo receiver /  85Wrms (8Ω) per kanaal
• FM RDS / AM tuner met 30 voorselecties
• een lage flux, overbemeten ringkerntransformator onthult meteen zijn

audiofiele afkomst alsook zijn geluidskwaliteit vanaf de eerste weergave
• aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod
• 3 bron-ingangen achteraan + ingang voor aansluiting van een platen-

speler (phono niveau)   • record out   • subwoofer uitgang
• aansluitingen voor 2 paar luidsprekers  (A, B of A+B)
• inwendig verlichte display met dimfunctie
• afstandsbediening meegeleverd
• afmetingen: bxdxh 430x340x110 mm   • gewicht: 8,1kg

SR10 v2 399,00 € + 0,10 € recupel

stereo versterker /  25Wrms (8Ω) per kanaal
• aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod
• 4 bron-ingangen achteraan   • record out
• afmetingen: bxdxh 430x340x80 mm   • gewicht: 5,1kg

AM5 199,00 € + 0,10 € recupel AM10
299,00 €

+ 0,10 € recupel

stereo versterker / 35Wrms (8Ω) per kanaal
• aansluiting vooraan voor een
MP3-speler of iPod

• overbemeten ringkerntrans-
formator

• 4 broningangen achteraan + ingang 
voor aansluiting van een platenspeler
(phono niveau) • record out

• geleverd met afstandsbediening
• afmetingen: bxdxh 430x340x80 mm   • gewicht: 5,6kg
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Twee geïntegreerde versterkers voor het digitale tijdperk
perfect voor de hedendaagse digitale audiobronnen, maar ook voor hun analoge voorgangers.

Overbemeten, audiofiele transformator en grote
geëxtrudeerde aluminium koellichamen.
De transfo is centraal gemonteerd, verwijderd
van de voorversterkerschakelingen teneinde alle
thermische storingen te vermijden.

Bijzonder efficiënte klasse A/B versterker
85Wrms/8ohms per kanaal

Ingang Bluetooth BT100
(BT100 in optie) 

Asynchrone USB audio-ingang (24bits/192kHz)
(uitsluitend CXA80)

Asynchrone XLR audio-ingangen
(uitsluitend CXA80)

Phono voorversterkers

Control Bus
in- en uitgang

869,00 €
+ 0,10 € recupel

• afmetingen : bxdxh 430x341x115 mm
• gewicht CXA60 : 8,3kg
• gewicht CXA80 : 8,7kg

ALPS volumepotentiometer (black box film) voor een
nauwkeurigere balans en stereobeeld bij laag volume

Dual mono ontwerp (uitsluitend CXA80)
Gescheiden transformatoraansluitingen voor linker-
en rechter kanaal, twee gelijkrichters en gescheiden 
voedingsblokken laten een werking in dual-mono toe
van de linker- en rechter versterkingstrappen.

Wolfson WM8740 D/A converter
CAP5 beveiliging beveiligt zowel uw
versterker als uw luidsprekers bij :

overspanning / te hoge temperatuur
DC detectie / kortsluiting / clipping100% metalen behuizing, acoustisch gedempt en resonantiearm

1.099,00 €
+ 0,10 € recupel

3 digitale audio-
ingangen

(1 coaxiaal,
2 optisch)

4 analoge
audio-ingangen

Preamp
uitgang

subwoofer
uitgangluidsprekeruitgangen A en B

volledig schakelbaar
Regeling voor balans, 

lage en hoge tonen
Hoofdtelefoon-

aansluiting

Jack ingang (3.5mm)
voor aansluiting van

draagbare spelers

Bijzonder efficiënte
klasse A/B versterker

60Wrms/8ohms per kanaal

supplement t.o.v. CP1:   • compatibel « moving coil » (MC)   • uitschakelbare
subsonic filter • hoogwaardige multi-parallel condensatoren voor ongekende
RIAA nauwkeurigheid (0.3dB tot 50kHz)   • verbeterde versterkerschakelingen
voor minimum ruis en vervorming   • passieve audiofiele RIAA-correctie voor
het elimineren van fasevervorming en voor een extreme precisie

• THD 20Hz-20kHz <0.009% (MM) • SNR MM : 86dB / MC :>72dB
• gewicht : 0,9 kg

CXA80

CXA60
CXSERIES

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

• phono voorversterker voor « moving magnet » elementen (MM)
• veerkrachtig, geheel metalen behuizing   • enkelvoudige « klasse A » versterker-

trappen en discrete ingangstrappen voor transistor    • zeer nauwkeurige actieve
RIAA-correctie (+/-0.65dB tot 20kHz)   • THD 20Hz-20kHz <0.009%

• SNR > 85dB • vergulde ingangsconnectoren • externe voeding standaard 
meegeleverd • afmetingen bxdxh: 215x133x46mm • gewicht : 0,8kg

fijnregeling voor het regelen van de kanaal balans van de cartridge

129,00 €
+ 0,10 € recupel

CP1
199,00 €

+ 0,10 € recupel

CP2
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CD transport

549,00 € + 0,10 € recupel

De CXC is uitgerust met de allerbeste kwaliteitscomponenten, zoals een single-speed loopwerk
en onze gepatenteerde S3 Servo die je ook ziet in ons vlaggenschip, de Azur 851C.

Een loopwerk dat maar op één snelheid werkt, waardoor gewone audio-cd’s
echter onvergelijkbaar veel beter klinken dan met een multidiskspeler, omdat
de timing veel exacter is (daardoor geen MP3-weergave mogelijk). Hij onder-
scheidt zich door de precisie van zijn prestaties.
Omdat de CXC geen analoge of digitaal-naar-analoge componenten bevat, 
geeft hij een 100% digitaal audiosignaal door aan de versterker of DAC via een
digitale uitgang.

2 digitale audio-uitgangen
(1 coaxiaal, 1 optisch)

Control BUS
in- en uitgang
+ IR-ingang

100% metalen behuizing, acoustisch gedempt en resonantiearm

Ringkerntransformator van 
audiofiele kwaliteit voor een ultra-
laag geluidsniveau en vervorming.

Alle gedrukte schakelingen maken gebruik van een dubbelzijdige technologie 
waarmee draadbruggen worden voorkomen en de kortst mogelijke signaalwegen 
worden gerealiseerd, wat de signaaloverdracht optimaal houdt.

Netwerkspeler
met ATF2 (24bits/384kHz) upsampling

en digitale voorversterker

Een uitzonderlijke klankkwaliteit !
• 2 Wolfson WM8740 D/A converters gebruikt in

« dual differential » modus voor de allerbeste digitaal-naar-analoog-omzetting

CXC

CXN

USB-ingang voor
weergave van audio

op USB-media 1.099,00 € + 0,10 € recupel

• grote kleurendisplay van 10,3cm
• metalen, resonantiearm chassis XLR en

RCA audio-
uitgangen

USB-audio ingang voor
een weergave tot

24bits/192kHz vanaf
een computer

CONTROL BUS : de compatibele producten
kunnen aangesloten worden voor volume-
regeling en aan- en uitzetten via de app.

2 digitale ingangen
2 digitale uitgangen

lokaal
netwerk

USB
HDD/BT100

WiFi

Cambridge Connect applicatie
met deze gratis applicatie (voor iOS en Android) komt deze netwerkspeler pas tot zijn recht.
Of u nu wilt bladeren door het artwork van uw favoriete artiesten, playlists wilt samenstellen of de 
presets wilt aanpassen, met deze app kunt u probleemloos zoeken en navigeren door alle bronnen
die op de CXN zijn aangesloten. Gewoon vanuit uw luie stoel.

Met deze applicatie kunt u eveneens het volume regelen en aangesloten
versterkers of receivers van Cambridge Audio op- en afzetten.
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Software van de CXN altijd actueel via automatische update • afmetingen: bxdxh 430x305x85mm • gewicht: 3,5 kg

• 20.000 muziek-internetzenders • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB • ondersteunt Gapless playback

Digitale pre-amp van hogere kwaliteit
Dankzij de krachtige Blackfin 32bits DSP kan
het apparaat direct aangesloten worden op een

vermogenversterker zoals de 851W.

BT100 : Bluetooth ontvanger (in optie) 
laat toe om muziek te streamen, met upsampling, van het
geluid komende van om het even welk apparaat, gekoppeld
via Bluetooth aptX of A2DP

netwerkspeler

109,00 €

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

• afmetingen: bxdxh 430x315x85 mm   • gewicht: 4,7 kg
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De beste versterker die we ooit maakten !851A
geïntegreerde
versterker

High-end aansluitmogelijkheden met 2 gebalanceerde ingangen,
9 benoembare RCA ingangen, 1 voorversterker-uitgang, 1 record in
& out, IR ingang, RS232, control bus in/uit en aansluitklemmen
voor 2 paar luidsprekers (A, B of A+B) of bi-wire.

2 toroïdale transfo’s, waarvan 1 overbemeten
met lage flux, als voeding voor 2 versterker-
monoblokken en een 2de (kleiner formaat)
voor het voorversterkergedeelte.

gebruiksvriendelijke display met gepersonaliseerde informa-
tie zoals benaming en regeling van het geluidsniveau van de
verschillende ingangen

1.649,00 € + 0,10 € recupel
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851C DAC/cd-speler/voorversterker

AZUR851SERIES

1.649,00 € + 0,10 € recupel

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

2de generatie  - combinatie
van de verfijnde Class A klank met de onvoor-
waardelijke efficientie en kracht van Class AB

120W per kanaal (8 Ω)
100% metalen, ultra
stijf chassis met
acoustische demping

nieuwe volumerege-
ling – zeer precies,
met geïntegreerd 
MAS circuit voor een
zeer goede kanaal-
balans in stereo

CAP5 beveiligingsysteem:
• overbelasting- en overspanningdetectie
• temperatuurmeting (ventilatie)
• DC detectie op de uitgangen
• kortsluitingdetectie op de luidsprekers
• clipping detectie – brengt het volume

naar een lagere positie wanneer men
te luid speelt

Om het even
welke ingang kan
toegekend worden
als “vast” voor 
home cinema toe-
passingen

• "Navigator" afstandsbediening met
iPod functies.

• afmetingen: b430xd385xh115 mm
• gewicht : 15kg

De beste DAC, de beste CD-speler en
voorversterker in het hart van de digitale audio!

gebruiksvriendelijke display met een gepersonali-
seerde informatie zoals benaming van de ingangen

complete digitale HUB met upsampling van de
aangesloten digitale bronnen naar een ongelooflijke

24bits/384kHz audio-kwaliteit

Twin Analoge Devices
AD1955, 24bits DACs in
dual differentieel mode

te gebruiken als
voorversterker
(met digitale
volumeregeling)

Chassis 100% metaal
&

ringkerntransfo

ATF2™ filter 2de generatie
Adaptive Time Filtering,

upsampling technologie van
Anagram Technologies voor 

binnenkomende signalen 
naar 24bits/384kHz

veelzijdige aansluitmogelijkheden:
digitale ingangen: 1 USB audio direct (24bits/192kHz asynchrone,
studio kwaliteit) / 2 optisch of coaxiaal, 1 AES/EBU gebalanceerd   
• digitale uitgangen: 1 optisch, 1 coaxiaal en 1 XLR gebalanceerd

• analoge uitgangen: RCA en XLR gebalanceerd
• andere: RS232C, 1 IR ingang, 1 control bus (in/uit)

• "Navigator" afstandsbediening met iPod functies
• afmetingen: b430xd360xh115 mm

• gewicht : 10kg

eigen CD transport met hoog
prestatieniveau, in combinatie met

een nieuw servo S3 systeem
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12 uitgangstransistoren per kanaal !

« mono-bridge » mode optie. In deze modus levert de 851W een
massieve 500W bij 8 ohm. En bij 4 ohm wordt dit zelfs 800W!

Terrapin-buffermodules – gepatenteerde Cambridge Audio modules
geven op de kritische, lagere volumes een veel beter stereobeeld en een
optimale stereoscheiding – uniek voor deze prijsklasse.

Integratie – De slimme automatische stand-bymodus registreert 
binnenkomende audiosignalen en maakt het heel eenvoudig om 851W te 
integreren met de voorversterkers van Cambridge Audio.

…de 851W is de best klinkende versterker 
die Cambridge Audio ooit heeft gemaakt…

851W eindversterker

Een buitengewoon vermogen :
200W per kanaal (8 ohms)
350W per kanaal (4 ohms)
in « mono bridged » 500W (8Ω)

combineert de voordelen van klasse A- en klasse
AB-versterking. Het geeft de geluidskwaliteit van

klasse A, maar met de energiezuinigheid van klasse AB.

• Ringkerntransformator.
• 100 % metalen behuizing.
• Afstandsbediening compatibel met het

volledige 851 gamma.

• Afmetingen : 430Bx385Dx115H – gewicht : 8,1 kg

Terrapin-buffermodules – Deze gepatenteerde modules van
Cambridge Audio vervangen de opamps die je meestal in vergelijkbare
voorversterkers vindt. Op de kritische, lagere volumes geven ze een
veel beter stereobeeld en een optimale stereoscheiding – uniek voor
deze prijsklasse.

Verbluffende SNR-verhoudingen – De totale harmonische vervor-
ming van de 851E is nu <0,00045% @1KHz, <0,000057%@20kHz. 
Signaal-ruis (ongewogen) is <110dBr, <90dBU. Deze cijfers liggen
echt op de grens van wat meetbaar is.

AZUR851SERIES

1.649,00 € + 0,10 € recupel

2.189,00 € + 0,10 € recupel

851E voorversterker

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

Solid-state volumeregelaar – Ondanks dat het volume digitaal wordt 
geregeld, is de volumeregelaar analoog. Deze innovatieve solid-state-
oplossing levert 100% nauwkeurige en lineaire controle over het volume,
behoudt de perfecte balans op lage volumes en zorgt ervoor dat het 
audiosignaal niet beïnvloed wordt.

hoofdtelefoon-
aansluiting

LCD display met gepersonali-
seerde informatie zoals benaming
en regeling van het geluidsniveau
van de verschillende ingangen

regeling van hoge
en lage tonen

8 ingangen (waarvan 3 XLR gebalanceerd) - omschakelbaar naar RCA niet
gebalanceerd / IR ingang / trigger in- en uitgang / control BUS in- en uitgang /
subwoofer-uitgang / RS232.

CAP5 beveiligingssysteem :
(overbelasting / temperatuur /
DC detect / kortsluiting / clipping)

• 2 gescheiden ringkerntransfo’s ; één voor de eindversterker zelf
en de andere voor de ingangen en andere circuits.

• eigen robuuste 20 A voedingskabel.

• volledig metalen behuizing en chassis - akoestisch gedempt en
resonantie-arm.

• Afstandsbediening compatibel met de volledige 851 reeks.

• afmetingen : 430Bx365Dx148H – gewicht : 19,1 kg
Luidsprekeruitgangen A en B :
voor bi-amping of gelijktijdige aan-
sturing van 2 paar luidsprekers.

Gebalanceerde (XLR) en niet-gebalan-
ceerde (RCA) analoge audio-ingangen 
voor superieure aansluitmogelijkheden.

Control Bus in- en uitgang / 2 IR ingangen / Trigger in- en uitgang



Standaard geleverd met de 851D :
• nieuwe Azur afstandsbediening, voor bediening

van een volledig systeem (versterker, CD-speler,
DAC en streaming-apparaat van de 851-reeks).

• Bluetooth BT100 APT-X ontvanger.

Le son avant tout !

Digitale pre-amp
van hogere kwaliteit

dankzij de krachtige
Blackfin 32bits DSP

kan het apparaat direct
aangesloten worden op een

vermogenversterker zoals de 851W.
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• 2 Analog Devices AD1955 24-bit DAC's leveren perfecte
geluidskwaliteit en een optimaal stereobeeld.

• ATF2-audio-upsampling tot 24-bit/384kHz
met Analog Devices Black Fin ADSP-BF532 32-bit DSP
Alle stereobronnen kunnen geüpsampled worden naar 24bits/384kHz
en dat zonder jitter, dankzij de gepatenteerde tweede generatie ATF
Adaptive Time Filtering-algoritmes die we ontwikkeld hebben in
samenwerking met het Zwitserse Anagram Technologies.

• Selecteerbare filters – lineaire fase, minimale fase, steil 

• 100 % metalen, antiresonantie behuizing
• ringkerntransformator

• afmetingen : bxdxh 430x360x115 mm • gewicht: 7,5 kg

Hoofdtelefoonaansluiting
met high-end versterker

LCD display met gepersonaliseerde
info zoals o.a. benaming van de ingangen

• grote kleurendisplay van 11cm
• 100% metalen, resonantiearm chassis

• ringkerntransformator • gewicht: 8,1 kg
• afmetingen: bxdxh 430x360x115 mm

USB-ingang voor
weergave van audio

op USB-media

selecteerbare
digitale filters:

lineaire fase, minimum
fase en steil

Twee «Analoge Devices» AD1955 DAC’s
in «dual differential»-mode

Muziek netwerkspeler met
ATF2 (24bits/384kHz) upsampling,

DAC en digitale voorversterker

AZUR851SERIES
851D

851N 1.649,00 €
+ 0,10 € recupel

lokaal
netwerk

4 digitale audio in-
en 2 digitale audio 

uitgangen

USB audio ingang
voor weergave tot

24bits/192kHz
vanaf een computer

XLR en RCA
audio

uitgangen

digitale AES/EBU
audio in- en uitgang

CONTROL BUS :
de compatibele producten

kunnen aangesloten worden
voor volumeregeling en aan-

en uitzetten via de app.
IR IN

USB
HDD/BT100WiFi

1.369,00 € + 0,10 € recupel

BT100
Bluetooth
ontvanger
(in optie)

109,00 €

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

« reference » high-end
digitaal/analoog converter

6 digitale ingangen (coaxiaal, optisch Toslink, coaxiaal BNC en AES/EBU)
/ asynchrone USB en Bluetooth BT100 ingang / Trigger in- en uitgang /
IR ingang / control bus in- en uitgang / RS232 / XLR en RCA uitgangen.

• 20.000 muziek-internetzenders   • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB   • ondersteunt Gapless playback

Cambridge Connect Applicatie
gratis applicatie (voor iOS en Android)
(meer details op pagina 3 van deze prijslijst)

Met deze applicatie kunt u eveneens het
volume regelen en aangesloten verster-
kers of receivers van Cambridge Audio
op- en afzetten.
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bluetooth audio
ontvanger

draadloos streamen en
upsamling van audio vanaf

om het even welk verbonden
Bluetooth apparaat

Ondersteunt de hoogwaardige 
apt-X Bluetooth CODEC,
alsook de standaard SBC 

Bluetooth codec

DacMagic
XS

USB digitaal/analoog converter
en hoofdtelefoonversterker
• mini USB DAC
• de uitgang kan verbonden worden met een HiFi keten of gebruikt

worden als hoofdtelefoonuitgang van hoge kwaliteit
• analoge volumeregeling direct op de behuizing
• led-indicator voor upsampling frequentie
• 24bits/192kHz asynchrone USB audio mits driver

(24bits/96kHz zonder driver)

Enkel verkrijgbaar in zwarte kleur

DacMagic
100

229,00 €
+ 0,10 € recupel

159,00 €
+ 0,10 € recupel

DacMagic
Plus

479,00 €
+ 0,10 € recupel

109,00 €

BT100

DACSERIES
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Klankkwaliteit
gaat voor alles !

• 24bits/192kHz Wolfson WM8742 DAC
van hoge kwaliteit

• asynchrone USB transfert
• ingangen: 1x USB / 1x optisch / 2x coaxiaal

• 24bits/96kHz USB-ingang zonder driver
en tot 24bits/192kHz met specifieke driver

• RCA analoge uitgangen
• afmetingen: bxdxh 107x128x46 mm

• gewicht : 0,5kg

• Twin Wolfson WM8740 24-bit DAC's in een dubbel
differentiaal opstelling

• Anagram Technologies ATF2(TM) 24-bit/384 kHz
audio up-sampling met jitter onderdrukking

• 24bits/96kHz USB Audio 1.0 zonder driver
• 24 bits/192kHz USB audio 2.0 met ASIO of «kernel streaming»

mode   • USB asynchroon transfert voor zeer lage jitter
• selecteerbare digitale filters: lineaire fase, minimum fase en steep
• 2x 24bits optisch & coaxiaal ingangen
• ingang voor een optionele Bluetooth BT100 ontvanger
• gebalanceerde XLR audio en phono RCA uitgang
• volumeregeling (voor hoofdtelefoonaansluiting en analoge

uitgangen)      • extra digitale Preamp functie voor directe
verbinding met eindversterkers of actieve luidsprekers

• afmetingen: bxhxd 215x52x191 mm   • gewicht : 1,2kg



• aanbevolen  versterkervermogen :
10-100 watts (8 ohms)

• frequentieweergave : 50Hz - 22 kHz
• gevoeligheid : 87dB
• luidsprekers : 1 zijden dome tweeter 25mm (1")

1 mid/bass 135mm (5.25") behandelde papier 
cone

• afmetingen : B225xH161xD240mm
• gewicht : 3.0kg
• afwerking : witte of zwarte hoogglans

• klasse AB versterker
2x 30Wrms in 8Ω

• DAB+, DAB & FM tuner
• CD-speler

(leest MP3 & WMA)

Audiofiele componenten
Wolfson WM8728 DAC

(24bits/96kHz)

Overbemeten voedingsblok
met ringkerntransformator

Een grote keuze van analoge
en digitale audio-ingangen :

• USB audio voor aansluiting van de computer
• 1 digitale coaxiaal S/PDIF audio ingang
• 1 digitale optische Toslink audio ingang

• 1 analoge RCA audio ingang
• USB aansluiting voor het laden van uw GSM of tablet

Bluetooth ontvanger

Luidsprekeruitgangen met
verwijderbare pluggen laten toe om 

banaanstekkers te gebruiken

• volledig metalen behuizing en superstevig chassis
• afmetingen : B230xH112xD295mm  • gewicht : 4,6kg

• kleur : wit of zwart
Subwoofer uitgang

Weergave van volgende digitale formaten : ALAC, WAV,
FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG

Eenvoudig ontwerp !  Maximale prestaties !

499,00 € + 0,10 € recupel

249,00 € per paar + 0,20 € recupel

ONE muzieksysteem «alles-in-één»

MINXXL boekenplank luidsprekers
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een HiFi klankkwaliteit
in een compacte behuizing

hoofdtelefoonaansluiting
(3,5mm)

1x MP3 ingang (3,5mm)

DAB/FM antenne
telescopisch - 70cm - fiche "F"

20,00 €

Een luidspreker met indrukwekkende
hifi-prestaties voor een belachelijk lage

prijs en een perfecte aanvulling
voor de ONE & MINXXi.
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Ethernet aansluiting : 100BASE-T, Wi-Fi :802.11 b/g/n via meegeleverde (antenne) dongle

Zoekt u de ideale partner
in luidsprekers?

verwijderbare
luidsprekerpluggen,

maken het mogelijk om
banaanstekkers te gebruiken

1x USB ingang vooraan
1x hoofdtelefoonuitgang
1x MP3 ingang (3,5 mm)

• klasse AB versterker
2x 40Wrms in 8Ω

• audiofiele componenten :
Dual Wolfson WM8728 DAC (24bits/96kHz)
Overbemeten voeding met
ringkerntransformator

Subwoofer uitgang

2x analoge stereo
ingang (RCA)

2x digitale ingang
S/PDIF & Toslink

MINXXI muzieksysteem «alles-in-één»

569,00 € + 0,10 € recupel

• robuuste, duurzame metalen behuizing
• afmetingen: 270Bx90Hx285D mm
• gewicht : 5,8kg

• draadloos streamen van muziek via bluetooth vanaf een smartphone of tablet, of vanaf een harde schijf op het netwerk via het UPnP protocol
• leest of streamt muziek in zowat alle audioformaten zoals MP3, AAC, WMA, Apple lossless, Ogg Vorbis, ALAC, FLAC, AIFF of WAV

tot hoge studiokwaliteit 24bits/96kHz
• meer dan 20.000 radiostations via Internet + ondersteuning van streaming services zoals BBC iPlayer Radio, Rhapsody, Pandora, enz.

2x USB ingang voor aansluiting van een externe
harde schijf of  USB stick

en aansluiting van de BT100 bluetooth ontvanger
(BT100 meegeleverd)

Flexibiliteit in bediening! bediening met de afstandsbediening of direct via de toetsen op het voorpaneel,
maar de meest gebruiksvriendelijke mogelijkheid is via de te downloaden
“StreamMagic” applicatie, beschikbaar voor iOS (Apple) of Android.
Deze applicatie geeft u volledige controle over de Minx Xi met uw smartphone
of tablet, terwijl u rustig in uw zetel zit.
Met deze applicatie kunt u eveneens het volume en andere bijkomende functies
zien of regelen (bvb. bekijken van albumhoesjes).

CAMBRIDGE CONNECT applicatie is gratis

Deze apparaten zijn verkrijgbaar in zwarte of witte uitvoering Pagina 9/27
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gaat voor alles !
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Een kleine stijlvolle keten
die alles doet!

zie de pagina’s 12, 13, 14, 16, 18 en 19 van deze prijslijst



AV Receivers

CONNECTIVITEIT : CXR120 CXR200
analoge audio ingangen 3x RCA, 1x 3,5mm 4x RCA, 1x 3,5mm

digitale audio ingangen 2 optisch, 2 coaxiaal 
1 USB vooraan

4 optisch, 2 coaxiaal 
1 USB vooraan

HDMI ingangen 6 achteraan, 1 vooraan
(1 is MHL compatibel)

7 achteraan, 1 vooraan
(2 zijn MHL compatibel)

Bluetooth ingang (BT100 in optie) / 7.1 direct ingang  / IR zender & ontvanger ingang
HDMI uitgangen : 2.0, HDCP 2.2,
voor 2 beeldschermen
(of video 2 op zone 2 voor de CXR200)

2 (HDM1 met ARC) 2 (HDM1 met ARC)

versterkte luidsprekeruitgangen
subwoofer uitgangen

7
2

7
2

voorversterker uitgang (links + rechts) - √
REC out / hoofdtelefoonuitgang 6,35mm (32 tot 600Ω)
infrarood uitgangen 2 2
12V trigger aansluitingen 2 3
WiFi module / RJ45 voor Ethernet / RS232C
«zone 2» uitgangen of bi-amping - √

Page 4/

…geen twee afzonderlijke systemen meer nodig voor uw muziek en uw films !

Automatische afregeling via microfoon 
Afstandsbediening met achtergrondverlichting

Met HDMI 2.0 upscalen de CXRs alle 1080p sig-
nalen naar 4K ultra high definition UHD, terwijl
de ondersteuning met Deep Colour een garantie
is voor scherpe en gedetaileerde beelden.
CXRs maken gebruik van een Cirrus Logic
DSP processor en een hoge resolutie DAC.

afmetingen : gewicht :
CXR120 : bxdxh 430x420x165 mm  • 13,2 kg
CXR200 : bxdxh 430x420x165 mm  • 15,7 kg

CXR120 & CXR200 zijn gemaakt met een akoestisch gedempte, resonantiearme, 100% metalen behuizing,
audiofiele overbemeten ringkerntransformatoren en enorme grote geëxtrudeerde aluminium koelplaten.

• 20.000 muziek-internetzenders   • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB   • ondersteunt Gapless playback

Onafhankelijke « Zone 2 » (enkel CXR200) via de 2de HDMI uitgang, voor het sturen van een hoge kwaliteitsvideosignaal naar een 2de kamer, met bijhorende audio

1.999,00 €
+ 0,10 € recupelCXR120 AV 7.1 receiver met FM RDS / AM tuner en muziek netwerkspeler

2x 100Wrms (8Ω) in stereo of 7x 60Wrms (8Ω) in 7.1 modus van audiofiele kwaliteit
klasse AB versterker met hoog rendement

2.499,00 €
+ 0,10 € recupelCXR200 AV 7.1 receiver met FM RDS tuner en muziek netwerkspeler

2x 170Wrms (8Ω) in stereo of 7x 120Wrms (8Ω) in 7.1 modus van audiofiele kwaliteit
klasse AB versterker met hoog rendement

Cambridge Connect Applicatie
gratis applicatie (voor iOS en Android)
(meer detail op pagina 3 van deze prijslijst)

Met deze applicatie kunt u eveneens het 
volume regelen en aangesloten

versterkers of receivers van
Cambridge Audio op- en afzetten.

Enkel verkrijgbaar in zwarte uitvoering Pagina 10/27

Klankkwaliteit
gaat voor alles !
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Universele high-end blu-ray speler
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Onze meest succesvolle 
blu-ray speler ooit !

• hoge kwaliteits DARBEE video processor
• 5 Wolfson WM8740 24bit/192kHz D/A converters

• Analog Devices DSP • ATF audio-upsampling van
Anagram Technologies tot 24bit/192kHz

• Mediatek MTK8580 decoder

• 100% metalen behuizing met front in mat geborsteld aluminium • afmetingen : bxdxh 430x312x82 mm • gewicht : 5 kg
• een afstandsbediening met achtergrondverlichting, compatibel met stereo of multikanaals Cambridge Audio versterkers

De DARBEE Visual Presence technologie laat aanpassingen toe voor
elk digitaal video content. Hiermee kan beeldscherpte en diepte aan-
gepast worden met als resultaat een dynamischer beeld, dat sterk de
realiteit benadert. De processor kan geconfigureerd en gepersonali-
seerd worden naar eigen voorkeur. Er kan individueel een Darbee-
modus ingesteld worden voor elke video-ingang.

De CXU kan rechtstreeks aan een vermogenversterker of actieve luidsprekers aangeslo-
ten worden als een eenvoudig en zeer polyvalent systeem, zonder u zorgen te maken 
over de volumeregeling. Of u nu analoge of digitale uitgangen gebruikt, u kunt steeds
het volume regelen (zowel in 7.1 of in 2.0), met de afstandsbediening van de CXU.

• ondersteunt zowat alle formaten, waaronder Blu-ray (en BD 3D), DVD, CD, SACD, DVD-A, AVCHD, HDCD, Kodak Picture CD,
CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD+-R DL, BD-R/RE

• leest eveneens elk denkbaar digitaal bestand & geeft toegang tot streaming services (DNLA/UPnP)
• digitale audioformaten : MP3, AAC, WMA, FLAC et WAV • audio surround sound codecs met Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 

DTS en DTS-HD Master Audio

CXU

1.399,00 €
+ 0,10 € recupel

andere aansluitingen : 2x HDMI 1.4a ingang (waarvan 1 vooraan, MHL compatibel)
autres connectiques : 3x USB 2.0 (waarvan 1 vooraan)  - IR-ingang - RS232

Audio uitgangen : HDMI, S/PDIF coaxiaal en Toslink optisch, 7.1 analoog (RCA),
2 kanalen stereo analoog (RCA) - ingangen : S/PDIF coaxiaal en Toslink optisch

Ethernet aansluiting :
100BASE-T,
WiFi: 802.11 b/g/n via
meegeleverde dongle

Video uitgangen : 2x HDMI 1.4a met ARC
sorties vidéo : 1x composiet diagnostic video 

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW) januari 2016
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Een eenvoudig ontwerp met maximale prestaties, gemaakt door muziekliefhebbers, voor muziekliefhebbers...
Deze zeer verzorgde luidsprekers geven uw geliefkoosde muziek weer, met een ongelooflijke passie en detail

en dit voor een onklopbare prijs !
Met speciaal ontworpen drivers, zorgvuldig geselecteerde componenten en een kwaliteitsbehuizing

Actieve subwoofer
• krachtige versterker van 70W
• robuuste behuizing in MDF
• woofer van 20cm voor lange worp met conus van bewerkt

papier, voor een soepele en gelijkmatige frequentierespons
• frequentiebereik : 34-150Hz
• scheidingfrequentie : 50-150Hz continu/actief
• individuele regelingen voor het personaliseren van het volume,

scheidingfrequentie en fasecorrectie
• autodetectie (aan en uit) voor energiebesparing
• afmetingen (HxBxD) mm : 300x300x310    • gewicht : 7,7kg
• afwerking : enkel in zwart

Geheel ontworpen in Londen

2-weg boekenplank luidspreker
• 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1”)
• een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een 

diepere en ruimere klank
• speciaal ontworpen basdriver met een conus van bewerkt papier van 135mm (5,25”)
• aanbevolen versterkervermogen :  10-100W • impedantie : 8Ω
• frequentiebereik : 50Hz-22kHz       • gevoeligheid : 90dB
• robuuste behuizing in MDF
• afmetingen (HxBxD) mm : 225x161x240    • gewicht : 3,0kg
• afwerking : notelaar of zwart

2-weg boekenplank luidspreker
• 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1”)
• een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een 

diepere en ruimere klank
• speciaal ontworpen basdriver met een conus van bewerkt papier van 165mm (6,5”)
• aanbevolen versterkervermogen :  20-100W • impedantie : 8Ω
• frequentiebereik : 41Hz-22kHz • gevoeligheid : 89dB
• robuuste behuizing in MDF
• afmetingen (HxBxD) mm : 340x200x272    • gewicht : 5,0kg
• afwerking : notelaar of zwart

"These speakers are full of energy; if you're after an upbeat sound,
you're in for a treat."

UK, Summer 2013

SXSERIES luidsprekers

299,00 € per paar + 0,10 € recupel

299,00 € per paar + 0,20 € recupel

199,00 € per paar + 0,20 € recupel

SX120

SX60

SX50

Disponibles en finition noire uniquement                                                                              Pagina 12/27

Klankkwaliteit
gaat voor alles !
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599,00 € per paar + 0,20 € recupel

SX80

SX70 2-weg Center luidspreker :
• 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1”)
• een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een 

diepere en ruimere klank
• 2 luidsprekers van 100 mm met een conus van bewerkt papier
• aanbevolen versterkervermogen : 10-100W • impedantie : 8Ω
• frequentiebereik : 65Hz-20kHz • gevoeligheid : 85dB
• robuuste behuizing in MDF • afmetingen : bxdxh 360x246x138 mm   • gewicht : 4,0 kg
• afwerking : notelaar of zwart

189,00 € per stuk + 0,10 € recupel

de SX70 past perfect bij de andere luidsprekers
van het SX gamma, zowel acoustisch als etisch
teneinde u een home cinema ervaring te bren-

gen met een krachtige en gedetaillerde dialoog.

2-weg vloerstaande luidspreker :
• 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1”)
• een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert 

reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
• 2 speciaal ontworpen basdrivers met een conus van bewerkt

papier van 165mm (6,5”)
• geoptimaliseerde woofer magneet systemen voor gecontro-

leerde bas en een hoog rendement.
• de crossover is geoptimaliseerd voor de meest neutrale,

soepele en lineaire fase respons, waardoor u een natuurlijk en
meeslepend podiumgeluid ervaart.

• aanbevolen versterkervermogen : 10-100W
• impedantie : 8Ω • frequentiebereik : 40Hz-20kHz
• gevoeligheid : 87dB
• robuuste behuizing in MDF
• afmetingen : bxdxh 240x338x980 mm • gewicht : 16,9 kg
• afwerking : notelaar of zwart

de SX80 luidsprekers bieden u de kracht
en de looks van een vloerstaande luidspreker

tegen een ongeëvenaarde prijs.

Disponibles en finition noire uniquement                                        Pagina 13/27
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Geheel ontworpen in LondenSXSERIES luidsprekers

Een eenvoudig ontwerp met maximale prestaties, gemaakt door muziekliefhebbers, voor muziekliefhebbers...
Deze zeer verzorgde luidsprekers geven uw geliefkoosde muziek weer, met een ongelooflijke passie en detail

en dit voor een onklopbare prijs !
Met speciaal ontworpen drivers, zorgvuldig geselecteerde componenten en een kwaliteitsbehuizing
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799,00 € per paar 
+ 0,20 € recupel

AERO2

399,00 € per paar + 0,20 € recupel

Boekenplank luidspreker
• aanbevolen versterkervermogen :  25-120W • impedantie : 8Ω
• gevoeligheid : 90dB • frequentiebereik : 40Hz-22kHz
• 1 BMR luidspreker van 46 mm (2”)
• 1 speciaal ontworpen basdriver met hoog vermogen van 165mm (6,5”)
• afmetingen :bxdxh 203x311x370 mm • gewicht : 6,8 kg
• afwerking : notelaar of zwart

AERO6 Vloerstaande luidspreker
• aanbevolen versterkervermogen : 25-120W
• impedantie : 8Ω • gevoeligheid : 90dB • frequentiebereik : 30Hz-22kHz
• 1 BMR luidspreker van 46 mm (2”)
• 2 speciaal ontworpen basdrivers met hoog vermogen van 165mm (6,5”)
• afmetingen : bxdxh 240x338x980 mm • gewicht : 16,9 kg
• afwerking : notelaar of zwart

Het ganse AERO gamma gebruikt in de plaats van de klassieke
tweeters, de “Balance Mode Radiator” breedband luidsprekers.
Het resultaat is een ongelooflijk helder, natuurlijk, coherent en
veel ruimtelijker geluid waardoor de plaatsing makkelijker is. 

Overlapping van het volledige frequentiebereik van 250Hz tot 22kHz.

het Aero gamma is innovatief, elegant en ideaal voor diegenen die klankkwaliteit echt ernstig nemen.
Temeer, dit gamma past perfect voor zowel stereo als surround toepassingen.

- klassieke, stijlvolle, stevige en duurzame kwaliteitsconstructie -

AEROSERIES luidsprekers

Disponibles en finition noire uniquement         Pagina 14/27
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AERO5 De dialoog-luidspreker met een verschil. Met behulp van een BMR® 
driver in plaats van een traditionele tweeter geeft de Aero-5 een aantal
belangrijke voordelen die bijdragen tot een radicaal verschil in geluids-
kwaliteit ten opzichte van zijn concurrenten. Het resultaat wanneer toe-
gepast op het vitale centrum kanaal is niets minder dan verbluffend

Center luidspreker
• aanbevolen versterkervermogen : 25-120W • impedantie : 8Ω
• gevoeligheid : 90dB • frequentiebereik : 50Hz-22kHz
• 1 BMR luidspreker van 46mm (2”)
• 2 speciaal ontworpen basdrivers met hoog vermogen van 135mm (5,25”)
• afmetingen : bxdxh 430x208x150 mm • gewicht : 6,1 kg
• afwerking : notelaar of zwart

AERO9 Actieve subwoofer
• zeer doeltreffende Classe D versterker van 500W
• subwoofer vooraan van 25 cm en een ABR van 25cm

onderaan • frequentiebereik : 21Hz-200Hz
• afsnijfrequentie : actief – variabel van 40 tot 200Hz
• afmetingen : bxdxh 330x355x340 mm • gewicht : 11,7 kg
• afwerking : enkel in zwart

AEROSERIES luidsprekers

239,00 € per stuk + 0,10 € recupel

359,00 € per paar + 0,20 € recupel

549,00 € per stuk + 0,10 € recupel

AERO3 Hoe uw home cinema setup ook is samengesteld, deze BMR achterluid-
sprekers verbeteren door hun veelzijdigheid ruimschoots uw audiosysteem.

De BMR technologie biedt aan de Aero serie een reëel voordeel !

Achter luidspreker
• aanbevolen versterkervermogen : 25-120W • impedantie : 8Ω
• gevoeligheid : 88dB • frequentiebereik : 80Hz-22kHz
• 2 BMR luidsprekers van 85 mm (4”)
• afmetingen : bxdxh 461x151x180 • gewicht : 4,8 kg
• afwerking : notelaar of zwart

muurbevestiging
achteraan

Speciaal ontworpen 
als aanvulling bij de
BMR luidsprekers

Disponibles en finition noire uniquement Pagina 15/27
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Moderne look, revolutionaire innovaties, verbluffende geluidskwaliteit...

Boekenplank luidspreker :
• aanbevolen versterkervermogen : 25-120W • impedantie : 8Ω
• frequentiebereik : 40Hz-22kHz    • gevoeligheid : 90dB
• 1 BMR luidspreker van 46mm (2”)
• speciaal ontworpen basdriver met hoog vermogen van 165mm (6,5”)
• afmetingen : H370 x B203 x D335mm    • gewicht : 7,24kg

Vloerstaander luidspreker :
• aanbevolen versterkervermogen : 25-120W
• impedantie : 8Ω    • gevoeligheid : 90dB
• frequentiebereik : 30Hz-22kHz
• 1 BMR luidspreker van 46mm (2”)
• 2 speciaal ontworpen basdrivers met hoog

vermogen van 165mm (6,5”)
• afmetingen : H980xB240xD344mm
• gewicht : 17kg

de AEROMAX 2 & 6 zijn voorzien van :
•  een nieuwe BMR luidspreker van de 4de generatie met een uitzon-
derlijke hoge-frequentie-uitbreiding voor een heldere en gedetailleerde
weergave van de hoge tonen.
De luidsprekers zijn eenvoudig te plaatsen dankzij hun grote spreiding.
De BMR-driver heeft een frequentiebereik van 250Hz tot 22kHz.
De woofer wordt hierdoor optimaal benut voor een efficiënte laagweer-
gave beneden de 250Hz. Hierdoor werkt hij als een toegewijde sub-
woofer en niet als een medium/laag luidspreker.
•  verbeterde scheiding. De Aeromax
luidsprekers zijn voorzien van de allerbeste
scheidingscomponenten voor een extreem
gedetailleerde en transparante weergave,
waardoor ze de schitterende Aero-serie zelfs
overtreffen..
•  verstevigde kast van hoge kwaliteit met
woofers met groot vermogen
In de extreem verstevigde kast zitten de drivers
mechanisch aan de behuizing vast, wat resulteert
in minder kleuring en een helderdere dynamiek.
•  nieuwe vergulde aansluitklemmen.
•  interne bedrading van hoge kwaliteit
in zuurstofvrij koper (OFC).

AEROMAXSERIES luidsprekers

649,00 € per paar + 0,20 € recupel

AEROMAX2

AEROMAX6

1299,00 € per paar + 0,20 € recupel

Deze luidsprekers zijn verkrijgbaar in zwarte of witte hoogglans uitvoering Pagina 16/27
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Luidsprekers
zonder boord
en rooster met 
magnetische 
bevestiging

4de generatie BMR™ technologie
(Balance Mode Radiator)

BMR combineert een vlak NXT-paneel met een
conventionele pistonische driver voor perfecte

belastbaarheid en een ultragroot frequentiebereik.
De BMR levert bovendien een ultrabrede geluids-

spreiding van 180º en een groter geluidsbeeld.
Door zijn prestaties zijn er minder luidsprekers nodig
in eenzelfde ruimte dan met een klassieke luidspreker.

Al deze luidsprekers zijn geschikt voor
plaatsing in vochtige ruimtes

(badkamer, terras...).
Getest volgens IP65 norm.

• aanbevolen  versterkervermogen : 15-200W • impedantie :8Ω
• frequentiebereik : 120Hz-20kHz • gevoeligheid : 86dB
• 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25”)

• afmetingen : Ø 88mm / H 98mm
• uitsnijding : Ø 75mm
• gewicht : 0,46kg

rooster met magnetische bevestiging, kan 
overschilderd worden voor een perfecte 
integratie in uw interieur.

• 1x basluidspreker van 203mm (8”) • 4Ω
• afmetingen : Ø 275mm / hoogte : 100mm

• uitsnijding : 246mm • gewicht : 2,31kg

• 1x13mm coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
• impedantie : 4Ω • 90dB • 60Hz-20kHz
• afmetingen : Ø 240mm / hoogte : 75mm

• uitsnijding : 207mm • gewicht : 1,1kg

• 1x 25mm richtbare coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
• impedantie : 4Ω • gevoeligheid : 90dB • 50Hz-20kHz

• afmetingen : Ø 240mm / hoogte 97mm
• uitsnijding : 202mm • gewicht : 1,28kg

• 13mm dubbele coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
• impedantie : 4Ω • gevoeligheid : 86dB • 60Hz-20kHz

• afmetingen : Ø 240mm / hoogte 97mm
• uitsnijding : 202mm • gewicht : 1,28kg

De C46 is uitgebreid getest volgens 
de norm IP65, waardoor er gegaran-
deerd geen stof of water doordringt. 
Hij is ook voorzien van een pakking, 
die als hij warm wordt, uitzet en 
rook tegenhoudt.

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

Passieve inbouwluidsprekers

Deze plafondluidspreker heeft een uitstekende geluidsspreiding zodat hij perfect past in iedere kamer 

C46

99,00 € per stuk + 0,10 € recupel

C200B C155

199,00 €
per stuk

+ 0,10 € recupel

149,00 €
per paar

+ 0,20 € recupel

Deze woofer kan perfect
geïntegreerd worden in
een bestaand systeem

203mm passieve
subwoofer in lijn 2-weg inbouw

luidspreker

C165 2-weg inbouw luidspreker

129,00 € per stuk + 0,10 € recupel

C165SS 2-weg STEREO
inbouw luidspreker

139,00 € per stuk + 0,10 € recupel
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Passieve buitenluidsprekers

Deze luidsprekers zijn een ideale oplossing voor elke buitenomgeving !

ES20

279,00 € per paar + 0,20 € recupel

199,00 € per paar + 0,20 € recupel

ES30 

• aanbevolen versterkervermogen : 10-100W
• impedantie : 4-8Ω   • gevoeligheid : 88dB
• frequentiebereik : 65Hz-20kHz
• 1x aluminium dome tweeter van 25 mm (1”)
• 1x woofer met injectie gevormde conus van

130mm (5,25”)
• afmetingen : bxdxh 172x165x273 mm
• gewicht : 2,5 kg

verzorgde, weerbestendige
witte behuizing

spatwaterdicht en
bestand tegen vochtigheid

geleverd met ophangbeugel

• aanbevolen versterkervermogen : 10-120W
• impedantie : 4-8Ω   • gevoeligheid : 90dB
• frequentiebereik : 55Hz-20kHz
• 1x aluminium dome tweeter van 25 mm (1”)
• 1x woofer met injectie gevormde conus van

165mm (6,5”)
• afmetingen : bxdxh 202x198x330 mm
• gewicht : 3,4 kg

Deze luidsprekers zijn enkel verkrijgbaar in witte kleur Pagina 18/27

Klankkwaliteit
gaat voor alles !



599,00 € + 0,30€ récupel 749,00 € + 0,30€ récupel 839,00 € + 0,60€ récupel 1.214,00 € + 0,60€ récupel

759,00 € + 0,30€ récupel 909,00 € + 0,30€ récupel 999,00 € + 0,60€ récupel 1.374,00 € + 0,60€ récupel
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MINXSERIES krachtig, diep, met minimale vervorming,
dit alles in een stijlvolle
en compacte behuizing !

80,00 € per stuk
+ 0,10 € recupel

• aanbevolen versterkervermogen : 25-200W
• impedantie : 8Ω • gevoeligheid : 86dB
• frequentiebereik : 150Hz-20kHz
• 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25”)
• gewicht : 0,43 kg

MIN12 luidspreker MIN22 luidspreker

• aanbevolen versterkervermogen : 25-200W
• imprdantie : 8Ω • gevoeligheid : 88dB
• frequentiebereik : 120Hz-20kHz
• 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25”)
• 1x woofer met dubbele magneet van 57mm (2,25”)
• afmetingen : bxdxh 78x85x154 mm • 0,75 kg

Luidsprekers en subwoofers zijn uitgevoerd in witte of zwarte hoogglans Pagina 19/27

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

S212 S222 S215 S225

S325S315S322S312

599,00 € per stuk
+ 0,10€ recupel

afmetingen : H311xB266xD278mm
gewicht : 7,5kg

X201 subwoofer
200Wrms / 36-200Hz

1x 6,5” woofer
2x 6,5” passieve radiatoren

X301subwoofer
300Wrms / 31-200Hz

1x 8” woofer
1x 8” passieve radiator

krachtige, diepe bass met geringe vervorming en in een kleine stijlvolle behuizing!
Minx bevat DSP (digitale signaal verwerking) en ABR (Auxiliary Bass Radiator) gesofisticeerde technologieën, die een ongelooflijke efficiëntie 
garanderen uit een dergelijke kleine luidsprekerkast.
• krasbestendig   • aluminium conussen • passieve radiatoren

vervangen de baspoorten om poortruis te elimineren bij hoger volume

439,00 € per stuk
+ 0,10 € recupel

afmetingen : H219xB210xD222mm
gewicht : 5kg

Vloerstaanders
basis in glas

regelbare hoogte
in zwart of wit

119,00 €
per paar

slim line / in zwart of wit

19,00 € per paar

muurbeugels

micro satelliet luidsprekers met BMR technologie maken gebruik van het gepatenteerde “gebogen golf
concept”, dat normaal gesproken wordt toegepast in geavanceerde flat panel luidsprekers. Dit in combinatie met de
zuigerbewegingen (achteruit en vooruit) zoals in een traditioneel luidsprekerontwerp. Dit geeft Minx een veel breder frequentiebereik
dan vergelijkbare luidsprekers, voor veel diepere en krachtiger bassen en een ongelooflijk ruimtelijk geluid.

155,00 €
per stuk

+ 0,10 € récupel

afmetingen
78x78x85m

verwijderbare
banaanpluggen

tafelstand
in aluminium

19,00 €
per stuk



Ogenblikkelijke verbinding met uw iPhone, iPad, smartphone, tablet of
computer via Bluetooth met een druk op één knop     (NFC technologie)

• digitale DSB klasse D versterker van hoge kwaliteit voor de sturing van 2 luidsprekers en
2 bas-radiatoren , geeft de G2 een kristalhelder geluid en een diepe basweergave .

• elegante, kleine behuizing (B189mmxH67mmxD55mm) • gewicht : 0,45 kg
• mogelijkheid tot synchroniseren van twee G2 luidsprekers voor een simultane weergave

van uw muziek op 2 verschillende plaatsen of in een grote ruimte.
• handvrij functie laat toe om het toestel te gebruiken voor uw oproepen of conferenties via telefoon.
• een ongelooflijke autonomie tot 10 uren met één enkele lading
• geheugen voor 4 Bluetooth apparaten   • analoge 3,5mm ingang
• omslagbehuizing in aluminium met verlichte toetsen 
• USB laadpoort voor het opladen van uw telefoon

• kleuren : gold, zwart, rood of titanium

zelfde kenmerken als de GO
• afmetingen : B237 x H123 x D60 mm
• gewicht : 1,15kg
• kleuren : mat zwart of mat wit

FM RADIO met 3 voorselecties

G2

GO

129,00 € + 0,10 € recupel

149,00 € + 0,10 € recupel

GO RADIO

179,00 € + 0,10 € récupel

• Ogenblikkelijke verbinding met uw iPhone, iPad, 
smartphone, tablet of computer via Bluetooth met
een druk op één knop (NFC technologie)

• digitale DSB klasse D versterker van hoge kwaliteit,
voor sturing van 2 titanium dome tweeters en twee 50mm
woofers, alsook een grote Auxiliary Bass Radiator (ABR),
geïntegreerd in de achterkant voor een ongelofelijke basweergave

• Bluetooth aptX voor een optimale geluidskwaliteit
• analoge 3,5mm ingang
• USB laadpoort voor het opladen van uw telefoon 
• werkt op netstroom (transfo meegeleverd) of op een herlaad-

bare lithium-ion batterij van hoge capaciteit met een
ongelooflijke autonomie tot 18 uren met één enkele lading

• Auto Power Down na 30 minuten zonder activiteit
• geheugen voor 8 Bluetooth apparaten
• de GO heeft een robuuste, akoestisch geoptimaliseerde behuizing

van aluminium en knoppen met achtergrondverlichting
De behuizing is speciaal ontworpen om trillingen tegen te gaan, 

• afmetingen : B237mmxH123mmxD55mm • gewicht : 1,15kg
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Bluetooth luidspreker met een kristalhelder geluid en een indruk-
wekkende bas-weergave uit een compacte en stijlvolle behuizing

NIEUW
TITANIUM
uitvoering

Werkt met uw geliefkoosde muziekapplicaties

kleuren : mat zwart of mat wit

Klankkwaliteit
gaat voor alles !
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• Auto Power Down instelbaar van 15 minuten
tot 23 uur 45 minuten non-activiteit, of op OFF

G5 De beste Bluetooth luidspreker die we tot op heden gemaakt hebben !

10 voorselecties waarvan er 5
direct kunnen geselecteerd worden
op het toestel. De andere 5 via de
meegeleverde afstandsbediening

elegante, stevige en
duurzame behuizing bassreflexpoort geïntegreerd

in het handvat

basregeling

Ethernet IEEE 802.3,
10 Base-T of 100 Base-T

auxiliary ingangen
RCA en mini-jack 3,5mm

• afstandsbediening meegeleverd

een krachtig geluid dat de kamer probleemloos vult !AIR100 & AIR200

Ogenblikkelijke verbinding met uw iPhone, iPad, smartphone, tablet 
of computer via Bluetooth met een druk op één knop (NFC).

• klasse D versterker van hoge kwaliteit
• uitzonderlijke geluidskwaliteit
• verrassende laagweergave dankzij zijn subwoofer 

en twee passieve laagradiatoren

• afmetingen :bxdxh 270x55x121 mm
• gewicht : 1,3 kg

• kleuren : gold of titanium

• werkt op netstroom (transfo meegeleverd) of op een 
herlaadbare lithium-ion batterij van hoge capaciteit
met een ongelooflijke autonomie tot 14 uren.

• Auto Power Down na 10 minuten zonder activiteit

« Speaker Phone »
functionaliteit

299,00 €
+ 0,10 € recupel

• AUX ingang en LINE uitgang (mini-jack 3,5 mm)
• USB poort voor het herladen van uw telefoon
• mogelijkheid tot synchroniseren van twee G5 luid-

sprekers voor een simultane weergave van uw muziek
op 2 verschillende plaatsen of in een grote ruimte.

• handvrij functie laat toe om het toestel te gebruiken
voor uw oproepen of conferenties via telefoon

VERSIE 2 met verbeterd geluid !
BMR technologie zoals gebruikt voor onze AEROMAX luidsprekers

Apple Airplay en Bluetooth (compatibel met aptX, AAC en SBC)
• Internet radio met toegang tot meer dan 20.000 radiozenders

• classe D versterker van hoge kwaliteit • digitale signaalverwerking (DSP)

AIR100
• uitgangsvermogen versterker : 100W
• 2x BMR luidspreker van 100 mm

• afmetingen : bxdxh 354x137x182 mm
• gewicht : 4,1 kg

• kleur : wit (met grijze doek) of zwart

399,00 € + 0,10 € recupel

AIR200
• uitgangsvermogen versterker : 200W
• 2x BMR luidspreker van 57 mm
• 1x basluidspreker van 165 mm
• afmetingen : bxdxh 450x174x220 mm
• gewicht : 5,1 kg

• kleur : wit (met grijze doek) of zwart

499,00 € + 0,10 € recupel
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Klankkwaliteit
gaat voor alles !
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werkt met uw favoriete muziek applicaties

• AIR applicatie op uw smartphone of uw tablet, 
om uw internet radiostations te zoeken op genre
of regio met de mogelijkheid deze op te slaan in
de voorselecties.

• vereenvoudigt de regeling en contrôle van het 
toestel

• bronselectie via de app mogelijk tussen Spotify,
UPNP/DLNA, AUX, MP3 of Bluetooth

• applicatie voor iOs of Android



Le son avant tout !

TV2 & TV5 bieden u :
• Bluetooth aptX voor een optimale kwaliteit
• 4 verschillende geluidsinstellingen :

geoptimaliseerd voor stem, TV, muziek en film
• geheugen voor 8 Bluetooth apparaten
• IR intelligente afstandsbediening :

met de mogelijkheid om via infrarood de volume-
commando’s  van de afstandsbediening van uw
televisie of decoder aan te leren.

• Auto power up, auto power down (APD) :
om stroom te besparen, schakelen de TV2 en TV5
automatisch uit als ze een aantal seconden lang geen
geluid hebben afgespeeld.

TV2 TV soundbase met Bluetooth

• krachtige DSP versterker van 100W 
• 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25”) van hoge kwaliteit
• 1x basluidspreker met hoog vermogen van 165 mm (6,5”)
• afmetingen : bxdxh 550x340x100 mm

299,00 € + 0,10 € recupel

TV5 TV soundbase met Bluetooth

1 audio ingang
analogoog RCA

of mini-jack 3,5mm

1 optische ingang
(toslink) voor ontvangst
van een digitaal signaal,

direct van uw TV

• krachtige DSP versterker van 100W 
• 2x haut-parleurs BMR de 57 mm (2,25”) van hoge kwaliteit
• 2x basluidspreker met hoog vermogen van 165 mm (6,5”)
• afmetingen : bxdxh 725x340x100 mm

399,00 € + 0,10 € recupel

Kristalhelder geluid en geweldige basweergave

Enkel in zwarte kleur verkrijgbaar Pagina 22/27

Klankkwaliteit
gaat voor alles !
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Geweldige
basweergave !

de TV5 bevat 2 woofers
onderaan van 165mm die de

twee BMR-drivers perfect aan-
vullen met een volle en gedetailleerde
basweergave .



• 4 verschillende geluidsinstellingen :
modus geoptimaliseerd voor stem
TV modus
Muziek modus
Film modus

• IR intelligente afstandsbediening :
met de mogelijkheid om via infrarood de volume-
commando’s  van de afstandsbediening van uw
televisie of decoder aan te leren.

• Auto power up, auto power down (APD) :
schakelt de TVB2 automatisch uit wanneer hij
een aantal seconden lang geen geluid afspeelt.

499,00 €
+ 0,20 € recupel

soundbar :
• afmetingen : bxhxd 880x74,5x46 mm
• gewicht : 1,63 kg

subwoofer :
• afmetingen : bxhxd 180x364x278 mm
• gewicht : 4,9 kg

compact en discreet systeem, zonder 
compromissen wat geluidskwaliteit betreft !

volledig voorbereid voor UHD TV !

Een performante soundbar die, dankzij zijn twee 
BMR luidsprekers, een helder en homogeen geluid
weergeeft, waar u zich ook bevindt in de kamer !

Deze soundbar wordt aangevuld met een draadloze
subwoofer met een vermogen van 120W voor een

volle en impressionante basweergave !

• hoofdinstellingen direct beschikbaar
op de zijkant van de soundbar zelf
(aan/uit, volume en bronselectie)

• draadloze Bluetooth verbinding op een
afstand van maximum 10 meter

2x BMR (Balanced Mode Radiator)
van 57 mm (4de generatie) voor een
perfecte weergave in detail van de

midden- en hoge tonen.

classe D versterker
van hoge kwaliteit

digitale signaalverwerking (DSP)

TVB2
Soundbar met draadloze subwoofer !

• 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25”)
• 1x woofer met hoog vermogen van 165 mm (6,5”)

aansluitingen :
• 3 ingangen HDMI 1.4c
• 1 optische ingang (TOSLINK)
• 1 AUX ingang (mini-jack 3,5 mm)
• 1 uitgang HDMI 1.4c met ARC
• Bluetooth met NFC

Enkel in zwarte kleur verkrijgbaar Pagina 23/27
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IImmaaggee CCaabbllee DDeessccrriippttiioonn LLeennggtthh PPiicckk nnoo.. ccoonnssuummeerr ((iinnccll.. VVAATT))

HHDDMMII 330000

HHDDMMII 330000

HHDDMMII 330000

HDMI 1.3

To optimize video performance 
on entry level systems

1.5m

3m

5m

CC1100008811

CC1100008822

CC1100008833

€44.99

€56.99

€67.99

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

HHDDMMII 551144

HHDDMMII 551144

HHDDMMII 550000

Premium HDMI 1.4 
interconnect

Suitable for Blu-ray and other 
1080p devices

1.5m

3m

5m

CC1100228888

CC1100228877

CC1100007766

€56.99

€67.99

€101.99

ssttoocckkeedd

ssppeecciiaall oorrddeerr

ssttoocckkeedd

HHDDMMII 771144

HHDDMMII 771144

HHDDMMII 771144

Reference HDMI 1.4 
interconnect

For use with Gaming consoles 
and other high quality sources

1.5m

3m

5m

CC1100229911

CC1100229922

CC1100229900

€67.99

€101.99

€134.99

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

HHDDMMII 990000 Ultimate HDMI 1.4 
interconnect

The ultimate future-proof 
connector

1.5m CC1100008800 €112.99 ssttoocckkeedd

VVIIDD 330000

((HHDDMMII--DDVVII))

HDMI – DVI-D

HDMI 1.3

To optimize video performance 
on entry level systems

3m CC1100110066 €56.99 ssppeecciiaall oorrddeerr

VVIIDD 330000

((AADDAAPPTTOORR))

HDMI Adaptor

Allows 90 degree angle on 
HDMI connections

CC1100112288 €16.99 ssttoocckkeedd

IImmaaggee CCaabbllee DDeessccrriippttiioonn LLeennggtthh PPiicckk nnoo.. ccoonnssuummeerr ((iinnccll.. VVAATT))

VVIIDD 110000 Coax – Coax

Shielded RF Cable with 
male/female adaptor

3m CC1100110044 €22.99 ssttoocckkeedd

VVIIDD 110000 VGA – VGA

Premium VGA connector for 
Computers and other VGA 
devices

3m CC1100110077 €44.99 ssppeecciiaall oorrddeerr

VVIIDD 330000 Scart – Scart

Entry Level Scart, Gold-Plated 
connectors.

2m CC1100110033 €16.99 ssttoocckkeedd

VVIIDD 770000 Scart – Scart

Reference Quality Scart, Double 
Shielded, Gold Plated

1.5m CC1100111133 €44.99 ssttoocckkeedd

CABLES
DDiiggiittaall VViiddeeoo

AAnnaalloogguuee VViiddeeoo

Disponibles en finition noire uniquement                                                                              Pagina 24/27

Klankkwaliteit
gaat voor alles !

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW) januari 2016



IImmaaggee CCaabbllee DDeessccrriippttiioonn LLeennggtthh PPiicckk nnoo.. ccoonnssuummeerr ((iinnccll.. VVAATT))

AAuuddiioo 110000 2 phono – 2 phono

Gold Plated Shielded stereo 
phono lead 

1m

2m

5m

CC1100008844

CC1100008855

CC1100008866

€16.99

€22.99

€33.99

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 110000 3.5mm – 3.5mm

Gold Plated Shielded lead for 
iPod/portable devices

1m CC1100008877 €16.99 ssppeecciiaall oorrddeerr

AAuuddiioo 110000 2 phono – 3.5mm

Gold Plated Shielded lead for 
iPod/portable devices

1m

2m

CC1100008888

CC1100008899

€16.99

€22.99

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 110000 1 phono – 1 phono

Gold Plated Shielded subwoofer 
phono lead

7.5m CC1100110055 €33.99 ssppeecciiaall oorrddeerr

AAuuddiioo 330000 2 phono – 2 phono

Quality stereo phono lead with 
metal plugs

1m

3m

CC1100009900

CC1100009911

€33.99

€44.99

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 330000 2 XLR – 2 XLR

Quality Balanced Audio lead 
with metal plugs

0.75m CC1100112233 €67.99 ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 330000 Banana Plugs

Gold plated plugs with 2 
different cable termination 
options

CC1100112266 €11.49 ssppeecciiaall oorrddeerr

AAuuddiioo 550000 2 phono – 2 phono

Premium quality stereo phono 
lead 

1m CC1100009933 €44.99 ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 550000 2 phono – 3.5mm

Premium lead for iPod/portable 
devices

2m CC1100009944 €44.99 ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 550000 3.5mm – 3.5mm

Premium lead for iPod/portable 
devices

2m CC1100009955 €44.99 ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 550000 2 phono – 2 phono

Premium quality stereo phono 
lead for lifestyle systems

0.3m CC1100112255 €33.99 ssttoocckkeedd

AAnnaalloogguuee AAuuddiioo
CABLES
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AAuuddiioo 550000 1 phono – 1 phono

Premium quality subwoofer 
phono lead

7.5m CC1100111111 €33.99 ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 770000 2 phono – 2 phono

Reference Stereo audio 
interconnect, for high end 
systems 

1m CC1100009966 €67.99 ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 990000 2 phono – 2 phono

Ultimate Stereo audio 
interconnect, for high end 
systems 

1m CC1100009977 €112.99 ssttoocckkeedd

AAuuddiioo 990000 2 XLR – 2 XLR

Ultimate Stereo audio 
interconnect, for high end 
systems 

1m CC1100112244 €134.99 ssttoocckkeedd

DDiigg 330000 SPDIF 1 phono – 1 phono

Quality shielded digital
interconnect

1m CC1100009988 €33.99 ssttoocckkeedd

DDiigg 330000 TOSLINK optical-optical

Quality optical lead with 
toughened conenctors

0.75m

2.25m

CC1100009999

CC1100110000

€33.99

€44.99

ssttoocckkeedd

ssttoocckkeedd

DDiigg 550000 SPDIF 1 phono – 1 phono

Premium shielded digital 
interconnect

1m CC1100110011 €44.99 ssttoocckkeedd

AAnnaalloogguuee AAuuddiioo

DDiiggiittaall AAuuddiioo

CABLES
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IImmaaggee CCaabbllee DDeessccrriippttiioonn LLeennggtthh PPiicckk nnoo.. ccoonnssuummeerr ((iinnccll.. VVAATT))

SSyymmpphhoonnyy
110000

Entry level copper speaker cable

Ø 1,4mm

1m CC44007700 €1.15/m   (400m) ssppeecciiaall oorrddeerr

SSyymmpphhoonnyy
220000

Improved copper speaker cable

Ø 1,7mm

1m CC55007700 €2.30/m   (200m) ssppeecciiaall oorrddeerr

SSyymmpphhoonnyy
330000

FFllaatt wwoovveenn copper speaker 
cable, for long runs and discrete 
installations  Ø 1,4mm (flat)

1m CC66007700 €3.40/m   (300m) ssttoocckkeedd

SSyymmpphhoonnyy
440000

Premium copper speaker cable

Ø 2,0mm

1m CC77007700 €4.60/m   (100m) ssttoocckkeedd

SSyymmpphhoonnyy
770000

Reference silver/copper 
speaker cable Ø 0,8mm (silver)

1m CC1100114422 €6.75/m   (100m) ssppeecciiaall oorrddeerr

SSyymmpphhoonnyy
990000

Ultimate silver/copper speaker 
cable Ø 1,2mm (silver)

1m CC1100114411 €10.20/m   (100m) ssttoocckkeedd

SSppeeaakkeerr CCaabbllee
CABLES
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