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 Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW) September 2017 

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 € + 0,30 € 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 € + 0,30 € recupel 

TOPAZSERIES 

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 € 

+ 0,30 € 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 € + 0,30 € 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 € + 0,30 € recupel 

AM10 
299,00 € 

+ 0,30 € 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 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 
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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 € 
+ 0,30 € 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 / clipping 
100% metalen behuizing, acoustisch gedempt en resonantiearm 

1.099,00 € 
+ 0,30 € recupel 

3 digitale audio- 
ingangen 

(1 coaxiaal, 

2 optisch) 

4 analoge 

audio-ingangen 

Preamp 

uitgang 

subwoofer 

uitgang 
luidsprekeruitgangen 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 

• 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 € 
+ 0,30 € recupel 

CP1 
199,00 € 

+ 0,30 € recupel 

CP2 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 
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CD transport 

549,00 € + 0,30 € 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 € + 0,30 € 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 

 
permettant la diffusion en streaming et le suréchantillonnage 

du son venant de n’importe quel appareil aptX ou A2DP 

couplé par Bluetooth. 

netwerkspeler 

109,00 € 

• afmetingen: bxdxh 430x315x85 mm   • gewicht: 4,7 kg 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW) September 2017 

Page 4/ 

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 € + 0,30 € recupel 
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851C   DAC/cd-speler/voorversterker 

AZUR851SERIES 

1.649,00 € + 0,30 € recupel 

              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 
 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 
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AZUR851SERIES 

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

 

109,00 € 

BT100 
Bluetooth 

ontvanger 

(in optie) 
 

Digitale pre-amp 
van hogere kwaliteit 

dankzij de krachtige 

Blackfin 32bits DSP 
kan het apparaat direct 

aangesloten worden op een 

vermogenversterker zoals de 851W. 
. 

. 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. 

 

IR IN 

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

 

1.649,00 € 
+ 0,30 € recupel 

1.999,00 € + 0,30 € recupel 

• 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 
 

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. 

 

851W   eindversterker 

CAP5 beveiligingssysteem : 

(overbelasting / temperatuur / 
DC detect / kortsluiting / clipping) 

 

Een buitengewoon vermogen : 

200W per kanaal (8 ohms) 

350W per kanaal (4 ohms) 
in « mono bridged » 500W (8Ω) 

 

Luidsprekeruitgangen A en B : 

voor bi-amping of gelijktijdige aan- 
sturing van 2 paar luidsprekers. 

 

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

 

Gebalanceerde (XLR) en niet-gebalan-

ceerde (RCA) analoge audio-ingangen 

voor superieure aansluitmogelijkheden. 

 

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

 
combineert de voordelen van klasse A- en klasse  

AB-versterking. Het geeft de geluidskwaliteit van 
 klasse A, maar met de energiezuinigheid van klasse AB. 

 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 

XLR en RCA 

audio 

uitgangen 

 

USB audio ingang 

voor weergave tot 

24bits/192kHz 

vanaf een computer 

4 digitale audio in- 

en 2 digitale 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. 

 

USB 

HDD/BT100 WiFi 

lokaal 

netwerk 

 

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

DAC en digitale voorversterker 851N 

• 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 
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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 

169,00 € 
+ 0,30 € recupel 

99,00 € 
+ 0,30 € recupel 

DacMagic 

Plus 

399,00 € 
+ 0,30 € recupel 

109,00 € 

BT100 

DACSERIES 
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• 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 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



 

• 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 ! 

449,00 € + 0,30 € recupel 

249,00 € per paar + 0,60 € 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. 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



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 - √ 
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…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 

1.499,00 € 
+ 0,30 € recupel CXR120 

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 

1.999,00 € 
+ 0,30 € recupel CXR200 

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. 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 

(Bluetooth in 
optie met BT100) 



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 

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 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 

799,00 € 
+ 0,30 € recupel 



Universele 4K UHD high-end blu-ray speler  
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Ontdek een wereld waar de beelden perfect 
gedefinieerd zijn en de details getoond 

worden in een sublieme 4K definitie 

• Mediatek MTK8591 quadcore video processor • high-precision, balanced laser optical disc loader 

• de CXUHD leest de Blu-ray 4K UHD discs en speelt video af in een resolutie tot 3840 x 2160, zijnde 4 keer meer pixels dan een Blu-Ray HD standaard. 
Andere 4K bestanden kunnen eveneens gelezen worden, dankzij een HEVC H.265, H.264, VP9 4K en Hi10P video decodering. 

• HDR (High Dynamic Range, groot dynamisch bereik) beeldverwerking wordt eveneens ondersteund mits een scherm met HDR mogelijkheid, voor een 

verhoogd contrast en meer helderheid, alsook een meer geëvolueerd en uitgebreider scala aan kleuren. Hij werd gekalibreerd door professionals voor  
optimalisatie van het dynamisch bereik tussen de verschillende zwart-wit tinten en voor de weergave van natuurlijke kleuren en vloeiende beelden. 

• Dolby Vision verandert uw home cinema beleving en toont opvallend heldere zones, 68 milliard verschillende kleuren en schaduwen met een nooit 

eerder geziene intensiteit tegenover de klassieke schermen. Dit dankzij een intelligent gebruik van de metadata. Dolby Vision verbetert de prestaties van 
uw televisiescherm bij elk beeld. 

• leest volgende disc formaten: Blu-ray UHD, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, Kodak Picture CD,  

CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE  

• BD profiel : BD-ROM versie 3.1 Profile 6 (eveneens  compatibel met BD-ROM Version 2.5 Profile 5) 
• leest volgende video bestanden: MPEG2, MPEG 2 HD, MPEG4, MPEG4 HD, AVC, VC-1, XVID, AVI, AVC, MKV (4.1), DAT, VOB, WMV,  
MOV, MP4, MPEG-PS, FLV, MTS, M2TS, M2T, M4V, QuickTime 

• leest volgende audio bestanden: AAC, WMA, MP3, APE, Ogg Vorbis, FLAC, WAV 

• leest volgende foto bestanden: JPG, BMP, GIF, PNG 

• audio surround sound codecs met Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos en DTS:X 

CXUHD 
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zonder interne DAC’s voor verminderde interferentie, een beter geluid en betere kwaliteit 

799,00 € 
+ 0,30 € recupel 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 

Ethernet verbinding : 

100BASE-T, 

Ingebouwde WiFi: 
802.11 b/g/n  (2.4GHz), 

802.11A, N, AC (5GHz) 

 

2x USB 3.0 voor het lezen van 

verschillende video en audio bestanden 

2 afzonderlijke HDMI uitgangen: één HDMI 2.0 uitgang dient voor het 

aansluiten van de recente 4K UHD schermen en één audio HDMI 1.4 

uitgang voor het aansluiten van de oudere AV receivers 

Audio uitgangen : S/PDIF coaxiaal 
        en optische Toslink 

1 HDMI 2.0 ingang met UHD resolutie, voor de gebruikers van externe 

streaming-bronnen zoals Chromecast, Amazon Firesticks en Apple TV 

andere : RS232 en Trigger (in- en uitgang) 

• 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 
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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 stuk + 0,30 € recupel 

299,00 € per paar + 0,60 € recupel 

199,00 € per paar + 0,60 € recupel 

SX120 

SX60 

SX50 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 
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599,00 € per paar + 0,60 € 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 + 0,30 € 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. 
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Geheel ontworpen in Londen 
SXSERIES   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 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 
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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 + 0,30 € recupel 

(artikel op bestelling) 
 

359,00 € per paar + 0,60 € recupel 

(artikel op bestelling) 
 

 

549,00 € per stuk + 0,30 € recupel 

(permanente voorraad) 
 

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 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 
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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 + 0,60 € recupel 

AEROMAX2 

AEROMAX6 

1299,00 € per paar + 0,60 € recupel 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



www.cambridge-audio.com 
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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. 

 

Passieve inbouwluidsprekers 

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

C46 

99,00 € per stuk + 0,30 € recupel 

C200B C155 

199,00 € 

per stuk 
+ 0,30 € recupel 

149,00 € 

per paar 
+ 0,60 € 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 + 0,30 € recupel 

C165SS 
2-weg STEREO 

inbouw  luidspreker 

139,00 € per stuk + 0,30 € recupel 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 
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Passieve buitenluidsprekers 

Deze luidsprekers zijn een ideale oplossing voor elke buitenomgeving ! 

ES20 

279,00 € per paar + 0,60 € recupel 

(permanente voorraad) 
 

199,00 € per paar + 0,60 € recupel 

(artikel op bestelling) 
 

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 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



 

  

   

599,00 € + 0,90€ recupel 749,00 € + 0,90€ recupel 839,00 € + 1,80€ recupel 1.214,00 € + 1,80€ recupel 

  

   

759,00 € + 0,90€ recupel 909,00 € + 0,90€ recupel 999,00 € + 1,80€ recupel 1.374,00 € + 1,80€ recupel 
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MINXSERIES 
krachtig, diep, met minimale vervorming, 
dit alles in een stijlvolle 

en compacte behuizing ! 

80,00 € per stuk 
+ 0,30 € 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 

• impedantie : 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 
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S212 S222 S215 S225 

S325 S315 S322 S312 

             599,00 € per stuk 

                              + 0,30€ 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 
+ 0,30 € 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 
+ 0,30 € recupel 

afmetingen 

78x78x85mm 

verwijderbare 

banaanpluggen 

tafelstand 
in aluminium 

19,00 € 

per stuk 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



 

De klank die u van de Yoyo mag verwachten is puur Brits ! Dit betekent dat de 
muziek die u zal horen, de originele studio-opname zo dicht mogelijk benadert. 

 Niets is toegevoegd, niets is verwijderd. 

179,00 € + 0,30 € recupel 
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• handvrij functie laat toe om het toestel te gebruiken voor uw oproepen of conferenties via telefoon  

• ongelooflijke autonomie (tot 14 uren) met een enkele lading + controle van het batterijniveau 
• synchronisatie van het volume tussen de Yoyo en uw smartphone 
 

• afmetingen : bxdxh 246x128x67 mm   • gewicht : 1,2 kg       • afwerking : donkergrijs, lichtgrijs, blauw of groen 

Van versterkers met hoog prestatievermogen en lage vervorming, tot 

hoogwaardige luidsprekers, ieder onderdeel is speciaal gekozen door  

onze Hi-Fi ingenieurs om de best mogelijke kwaliteit te bekomen  

voor uw digitale muziek. 

     Bekleding in hoogwaardige wol van  MARTON MILLS 
       

      De stof “Birds Eye” op maat gemaakt, is akoestisch transparant 

E       en behandeld voor het afstoten van vocht en vuil en bestemd 

      voor een langdurig gebruik. 

De (S) bevat 2 breedbandluidsprekers, een 
subwoofer en een passieve basradiator achteraan. 

Hierdoor reproduceert de (S) een zeer nauw- 

keurige laagweergave. 

elke (M) bevat 1 breedbandluidspreker en een 
subwoofer, die een ongelooflijk krachtig geluid 

produceren voor een dergelijk compacte 

luidspreker 
blement puissant pour un format si compact. 

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

• autonomie tot 24 heures in stereo, met een enkele lading + controle van het batterijniveau  
• synchronisatie van het volume tussen de Yoyo en uw smartphone 
 

• afmetingen: bxhxd 125x204x125 mm   • gewicht/stuk: 1,5 kg       • afwerking : donkergrijs, lichtgrijs of blauw 

DRAADLOOS STEREOGELUID - De (M) luidsprekers verbinden 

automatisch met mekaar om een exceptioneel stereogeluid te leveren. 

Aansluitingen: 
 

Bluetooth, NFC, 

1 x Aux 3.5mm (via de rechterluidspreker), 

1 x USB (herladen van uw draagbare toestellen) 

Mogelijkheid om 1 luidspreker mono 

te gebruiken of beide samen in stereo 

349,00 € 
per paar 
+ 0,60 € recupel 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 

Connectiviteit: 
 

Bluetooth, NFC, 
1 x Aux 3.5mm, 

1 x USB (herladen 

van uw draagbare 
toestellen) 

GESTURE CONTROL  

 

Het aanraak-bedieningspaneel op elke luidspreker 
beschikt eveneens over gebarencontrole. Zo kunt u met 

een handgebaar van links naar rechts « play » activeren 

en bijvoorbeeld van rechts naar links de muziek   

pauzeren, zonder op een toets te drukken. 

GESTURE 

CONTROL 



Le son avant tout ! 

TV2 v2 & TV5 v2 bieden : 
 

• Bluetooth aptX voor een optimaal geluid 
 

• 4 verschillende geluidsinstellingen : 
  geoptimaliseerde modus voor stem 

  modus TV 

  modus muziek 
  modus film 

+ basregeling via de afstandsbediening 
 

• geheugen voor 8 Bluetooth apparaten 
 

• programmeerbare afstandsbediening : met de 

  mogelijkheid om via infrarood de volume- 

  commando’s  van de afstandsbediening van uw 

  televisie of decoder aan te leren. 
 

• Auto Power Down functie - eco energetisch - 

  die automatisch de voeding onderbreekt bij meer- 

  dere seconden afwezigheid van een geluidssignaal 

  l’absence de reproduction sonore  
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TV2  v2 TV soundbase met Bluetooth 

• versterkervermogen : 100W 

• 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25”) van hoge kwaliteit 

• 1x basluidspreker met hoog vermogen van 165 mm (6,5”) 

   • afmetingen : bxdxh 550x333x100 mm 

• voor schermen tot 40″ en max. 30kg 

 

 

TV5 v2  TV soundbase van hoge kwaliteit 

• versterkervermogen : 100W 

• 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25”) 

• 2x basluidsprekers van 165 mm  (6,5”) met hoog vermogen 

• afmetingen : bxdxh 725x340x100 mm 

• voor schermen met een basis van max. 725mm en een gewicht van max. 30kg 
 

399,00 € + 0,30 € recupel 

Kristalhelder geluid en geweldige basweergave 

Meeslepende 
en krachtige 

basweergave 
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299,00 € + 0,30 € recupel 

v2 … nog beter ! 

• een versterker 50% krachtiger 

•  een hogere Bluetooth kwaliteit 

• 4 verschillende geluidsinstellingen : geoptimaliseerd 

voor stem, TV, muziek en film 
plus de paramètres d'égalisation au bout des doigts 

1 optische 

Ingang 
(Toslink) voor 

ontvangst 

van een digitaal 
signaal, direct 

van uw TV 

HDMI ARC  
 

ondersteunt de weergave 
in 24bits/192kHz kwali-

teit. Deze aansluiting 

reageert eveneens op de 

afstandsbediening van 

uw TV, zodanig dat de  

functies volume en 
aan/uit synchroon 

werken. 

1 analoge RCA- 

of 3,5mm jack 

audio ingang 

2x woofer 

van 165 mm 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



• 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 € 
+ 0,60 € 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 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Cable  Description Length Pick no. consumer (incl. VAT) 

 

 

 

 

HDMI 300 

HDMI 300 

HDMI 300 

 

HDMI 1.3 

To optimize video performance 

on entry level systems 

1.5m 

3m 

5m 

C10081 

C10082 

C10083 

€44.99 

€56.99 

€67.99 

stocked 

stocked 

stocked 

 

HDMI 500 

 

 

 

Suitable for Blu-ray and other 

1080p devices 

5m C10076 €101.99 stocked 

 

HDMI 714 

HDMI 714 

HDMI 714 

Reference HDMI 1.4 

interconnect 

1.5m 

3m 

5m 

C10291 

C10292 

C10290 

€67.99 

€101.99 

€134.99 

stocked 

stocked 

stocked 

       

       

 

VID 300 

(ADAPTOR) 

HDMI Adaptor 

Allows 90 degree angle on 

HDMI connections 

 C10128 €16.99 stocked 

Image Cable  Description Length Pick no. consumer (incl. VAT)  

 

VID 100 Coax – Coax 

Shielded RF Cable with 

male/female adaptor 

3m C10104 €22.99 stocked 

       

 

VID 300 Scart – Scart 

Entry Level Scart, Gold-Plated 

connectors. 

 

2m C10103 €16.99 stocked 

 

VID 700 Scart – Scart 

Reference Quality Scart, Double 

Shielded, Gold Plated 

1.5m C10113 €44.99 stocked 

CABLES 

Digital Video 

Analogue Video 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Cable  Description Length Pick no. consumer (incl. VAT)  

 

Audio 100 2 phono – 2 phono 

Gold Plated Shielded stereo 

phono lead  

1m 

2m 

5m 

C10084 

C10085 

C10086 

€16.99 

€22.99 

€33.99 

stocked 

stocked 

stocked 

 

Audio 100 

 

3.5mm – 3.5mm 

Gold Plated Shielded lead for 

iPod/portable devices 

1m C10087 €16.99 stocked 

 

Audio 100 2 phono – 3.5mm 

Gold Plated Shielded lead for 

iPod/portable devices 

1m 

2m 

C10088 

C10089 

€16.99 

€22.99 

stocked 

stocked 

       

 

Audio 300 2 phono – 2 phono 

Quality stereo phono lead with 

metal plugs 

1m 

3m 

C10090 

C10091 

€33.99 

€44.99 

stocked 

stocked 

 

Audio 300 2 XLR – 2 XLR 

Quality Balanced Audio lead 

with metal plugs 

 

0.75m C10123 €67.99 stocked 

 

Audio 500 2 phono – 2 phono 

Premium quality stereo phono 

lead  

 

1m C10093 €44.99 stocked 

 

Audio 500 2 phono – 3.5mm 

Premium lead for iPod/portable 

devices 

 

2m C10094 €44.99 stocked 

 

Audio 500 3.5mm – 3.5mm 

Premium lead for iPod/portable 

devices 

 

2m C10095 €44.99 stocked 

 

Audio 500 2 phono – 2 phono 

Premium quality stereo phono 

lead for lifestyle systems 

0.3m C10125 €33.99 stocked 

Analogue Audio 
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CABLES 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Audio 500 1 phono – 1 phono 

Premium quality subwoofer 

phono lead 

7.5m C10111 €33.99 stocked 

 

Audio 700 2 phono – 2 phono 

Reference Stereo audio 

interconnect, for high end 

systems  

1m C10096 €67.99 stocked 

       

 
      

 
Dig 300 SPDIF 1 phono – 1 phono 

Quality shielded digital 

interconnect 

1m C10098 €33.99 stocked 

 
Dig 300 TOSLINK optical-optical 

Quality optical lead with 

toughened conenctors 

0.75m 

2.25m 

C10099 

C10100 

€33.99 

€44.99 

stocked 

stocked 

 
      

Analogue Audio 
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Digital Audio 

CABLES 
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Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Image Cable  Description Length Pick no. consumer (incl. VAT)  

 
Symphony 

300 

Flat woven copper speaker 

cable, for long runs and discrete 

installations  Ø 1,4mm (flat) 

1m C6070 €3.40/m   (300m) stocked 

 

Symphony 

400 

Premium copper speaker cable 

Ø 2,0mm 

1m C7070 €4.60/m   (100m) stocked 

 

Symphony 

900 

Ultimate silver/copper speaker 

cable Ø 1,2mm (silver) 

1m C10141 €10.20/m   (100m) stocked 

 
budget 

component 

video 

 

3ph-3ph entry level component 

lead. Shielded. Gold plated. 

2m C1970 €84.99 stocked 

 
component

video 

Premium quality component 

lead 

2m C3970 €136.99 stocked 

Speaker Cable 
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CABLES 
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Other (discontinued) 

These component cables can be divided in single quality subwoofer or 

digital coaxial cables. Means 3 cables for the price of one !! 

 

Klankkwaliteit 
gaat voor alles ! 


