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Maar we zijn veel meer dan dat. De allernieuwste snufjes 
op de audiovisuele markt, alle innovatieve technologieën, de 
wereld van beeld en geluid van A tot Z. Dat is Audiovideo-
2day! Wij zijn een dynamisch en sterk groeiend team. Voor 
wie de minste interesse heeft in audio en video, vormen wij 
een vertrekpunt van betrouwbare informatie.

OP AUDIOVIDEO2DAY.EU VIND JE ALLES OVER BEELD EN GELUID.

Raadpleeg audiovideo2day.eu voor:
• De laatste nieuwtjes uit de audiovisuele sector;
• Glasheldere en kritische reviews;
• Kooptips;
• Boeiende reportages;
• Kwalitatieve verkooppunten uit je buurt;
• Dynamische video’s, met als benchmark het AV Journaal;
• Een handig merkenoverzicht;
• Een up-to-date evenementenkalender.

Bezoek zeker www.audiovideo2day.eu, 
like ons op Facebook en 
abonneer je op ons YouTube kanaal!
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NATIONALE AV-DAGEN 

Laat u verrassen!

BEURSCATALOGUS NATIONALE AV DAGEN 2013 IS EEN UITGAVE VAN 

AUDIO VIDEO2DAY, WWW.AUDIOVIDEO2DAY.EU

REALISATIE

Ivo van den Broek    

René van der Geld

Astrid van den Bos (vormgeving)

WWW.MUSIC-EMOTION.NL

Vergeet op de Nationale AV-dagen het klassieke beurscon-
cept want Audiovideo2day gaat verder dan dat! Op deze 
dynamische audiovisuele beurs in Nederland beleven lief-
hebbers van kwalitatief hoogstaand beeld en geluid echt de 
audiovisuele lente met de nieuwste toppers in audio, video 
en multimedia. Samen met enkele mediapartners, dompelt 
Audiovideo2day de mensen onder in een audiovisuele oase. 
Ook krijgen bezoekers advies op maat van specialisten over 
hoe ze audio en video zo optimaal mogelijk in hun woning 
kunnen integreren. 

Dirk Voordeckers (directeur) legt uit: “Ons ultieme doel is 
verrassen. De zintuigen van onze bezoekers prikkelen door 
hen de allernieuwste producten en concepten zelf te laten 
ervaren. Hoe we dat doen? Door beeld, geluid, multimedia 
en IT in balans te brengen en onze bezoekers werkelijk te la-
ten proeven van de audiovisuele wereld.”

Beleving staat centraal op de Nationale AV-dagen. Marco 
Lisi (directeur) verklaart het succes van het gesmaakte Audio-
video2day-recept: “Het Koningshof is een groot congrescen-
trum met meer dan zeventig zalen. Op 10.000 m² creëren 
we een audiovisuele oase met demonstraties, presentaties 
en interactieve workshops, verzorgd door grote en bekende 
merken. Wat ons bijzonder maakt? Op de Nationale AV-da-
gen draait het allemaal om beleven. In plaats van een line-
up van de nieuwste camera’s laten we merken bijvoorbeeld 
een set opzetten zodat de bezoekers zelf foto’s kunnen ne-
men en hun favoriete camera winnen. De focus ligt altijd op 
ervaren, niet op observeren. Zo willen we onze bezoekers 
een verfrissende visie op de hedendaagse audiovisuele markt 
bieden.”

De ultieme boodschap? Neem zoveel mogelijk in je op en 
vooral… geniet!

COPYRIGHTS

Het auteursrecht op de redactionele inhoud van dit magazine wordt voorbehou-

den aan de uitgever. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking van het maga-

zine of gedeelten daarvan, op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestem-

ming van de uitgever, is verboden. Alhoewel de inhoud van deze beurscatalogus 

met uiterste zorgvuldigheid wordt samengesteld, is de uitgever niet aansprakelijk 

voor eventuele drukfouten of schade die hierdoor direct of indirect kan worden 

veroorzaakt. 

MARCO LISI

DIRK VOORDECKERS
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PLATTEGROND KONINGSHOF
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PLATTEGROND ZONE ROOD
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Limburg foyer 3 Marantz & Denon
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PLATTEGROND ZONE GROEN
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Utrecht foyer  Daluso
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Live!
MARGRIET SJOERDSMA

Margriet Sjoerdsma bracht drie goed 

ontvangen cd’s uit (‘With the whisper of 

a morning’ - 2006 -, ‘Bloom’ - 2008 - en 

‘Drawing Circles’ - 2011 -). Ze stond onder 

andere op het North Sea Jazz Festival, in het 

Concertgebouw en in de Kleine Komedie. 

Ze was in seizoen 2009 - 2010 te gast in de 

Jazzimpuls theatertour, samen met pianist 

Dimitar Bodurov. Afgelopen jaren tourde 

ze door Bulgarije, Kroatië en Zuid-Korea. 

In september 2011 presenteerde ze haar 

meest recente album ‘Drawing Circles’ in 

LantarenVenster in thuisbasis Rotterdam. 

Momenteel werkt ze aan haar vierde cd.

Naast haar eigen muziek vindt Margriet het een welkome 
uitdaging en afwisseling om nieuwe projecten te starten en 
samen te werken met andere muzikanten. Zo was en is ze 
regelmatig te gast bij bands als het Rembrandt Frerichs trio, 
Nueva Manteca en de Dutch Swing College Band. Momen-
teel werkt Margriet ook aan een nieuw project: ‘Margriet 
Sjoerdsma: A Tribute to Eva Cassidy ft. Dan Cassidy’. Dit is 

een project samen met violist Dan Cassidy (IJsland), de broer 
van Eva, die nog op het fameuze ‘Songbird’ album heeft 
meegespeeld. Ze gaat in seizoen 2013-2014 de Nederlandse 
theaters in. 
Op www.youtube.com/watch?v=CSetprUi-OQ vindt u een 
voorproefje van dit project.
 
De pers over ‘Drawing Circles’
“(…) Dat alles leidt tot een fi jne, karaktervolle plaat met het 
gevoel van een fris briesje in de haren. Van de meer uitbun-
dige liedjes tot aan de ragfi jne en knappe kleine nummers.” 
Niels Steeghs Kindamusik oktober 2011
 
‘Soms losjes en met lijntjes naar het werk van Tuck and Pat-
ty. Dan ook weer intens zoals Joni Mitchell.’ Jean-Paul Heck 
muziek.nl
 
“Margriet Sjoerdsma sluit overtuigend aan bij de succesvolle 
singer-songwriters met een eigen geluid die Nederland rijk 
is” Platomania 
 
“Sjoerdsma componeerde liedjes in singer-songwriterstijl, 
aangeraakt door het vrije van de jazz. (..) Wiegend en wend-
baar, met een goede frasering.” Amanda Kuyper NRC Sep-
tember 2011

A Tribute to Eva Cassidy ft. Dan Cassidy
Vrijwel iedereen die Eva Cassidy voor het eerst hoort zingen, 
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INFO
Wie?  Margriet Sjoerdsma

Wanneer? Zaterdag 6 april van 15.30 - 16.00 uur

 Zondag 7 april van 16.30 - 17.00 uur

Waar? Brabantzaal

www.margrietsjoerdsma.com

www.evacassidy.org

vraagt zich twee dingen af: wie is dit en waarom ken ik haar 
nog niet? Eva Cassidy (1963 - 1996) die met haar postuum 
verschenen album Songbird miljoenen harten raakte, heeft 
haar eigen roem niet meegemaakt. Haar succes begon twee 
jaar na haar dood in Engeland en breidde zich vervolgens 
uit naar de rest van de wereld. De Amerikaanse zangeres 
was een authentiek kunstenaar voor wie alleen het allerbes-
te goed genoeg was. Eva was pas 33 jaar toen ze in 1996 
aan huidkanker overleed. Haar versies van ‘Field of Gold’ en 
‘Over the Rainbow’ hebben eeuwigheidswaarde en ze kan 
beroemdheden als Eric Clapton, Katie Melua en Paul Mc-
Cartney tot haar fans rekenen. Inmiddels heeft ze meer dan 
10 miljoen platen verkocht. Eva’s handelsmerk was haar sen-
sitiviteit. Ze had een overweldigende zeggingskracht en een 
kwetsbaarheid die menig publiek muisstil kreeg.

In ‘Margriet Sjoerdsma: A Tribute to Eva Cassidy ft. Dan Cas-
sidy’ staat het levensverhaal van Eva Cassidy centraal, aan 
de hand van de prachtige tijdloze liedjes die Eva graag uit-
voerde. Een intiem theaterconcert waarin Sjoerdsma zingt, 
spiegelt, bewondert en vragen stelt. Wie was Eva Cassidy? 
Hoe komt het dat haar stem zoveel mensen raakt? Wie wa-
ren haar voorbeelden? Waarom durfde deze geweldige zan-
geres die zoveel mensen inspireerde zelf nauwelijks het po-
dium op?
Het is bijzonder dat Eva’s broer, Dan Cassidy (IJsland) op vi-
ool te gast zal zijn in dit programma. Dan is te horen op veel 
van Eva’s albums.
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Live!
DOUWE BOB

Hij won glansrijk het televisieprogramma ‘De Beste Singer-Songwriter Van Nederland’ 

en staat, daar zijn de critici van overtuigd, aan de start van een succesvolle carrière. 

Douwe Bob Posthuma is er meer dan klaar voor. En zijn eerste single ‘Multicoloured 

Angels’ is nog maar het begin. 
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INFO
Wie?  Douwe Bob

Wanneer?  Zaterdag 6 april van 16.30 - 17.05 uur

 Meet & Greet van 17.30 - 18.15 uur

Waar? Brabantzaal

www.douwebobmusic.com

dat het moment dat ik verliefd werd op performen.”
Het duurde tot rond zijn vijftiende tot hij ook de gitaar pakte 
en eindelijk de moed vond om hardop te zingen, bekent hij: 
“Daarvoor durfde ik nog niet eens te neuriën.” Met de gitaar 
kwamen de zelfgeschreven liedjes, en daarna ging het snel. 
In 2009 won hij het Rozentuinfestival, een competitie voor 
scholieren in Amsterdam, met een eigen nummer. 

Oude meesters
Na een alweer snel afgebroken studie Zang op het ROC en 
een niet-gehonoreerde aanmelding bij het Conservatorium 
besloot Douwe Bob zijn eigen ding te doen. Hij speelde toet-
sen in bandjes, schreef veel eigen nummers en ontwikkelde 
vooral de laatste twee jaar zelf zijn zang. Zijn invloeden haalt 
hij vooral uit de oude meesters: Bob Dylan, James Taylor en 
oude country van onder meer Johnny Cash en Willie Nelson. 
Vergelijkingen van anderen met Elvis Presley en John Mayer 
ziet hij vooral als groot compliment. “Alle hiervoor genoem-
de artiesten heb ik werkelijk kapot gedraaid, dus dat van hen 
invloeden in mijn muziek terecht zijn gekomen, is goed mo-
gelijk. Ik zie het zelf niet zo duidelijk. Heb ook geen defi nitie 
van mijn stijl; die ontstond vanzelf.”

Multicoloured Angels
Inmiddels is zijn eerste single een feit: Multicoloured Angels 
is te koop via iTunes. Hij schreef het nummer voor zijn va-
der. “Die is kunstschilder, werkt met kleuren en praat daar 
ook vaak over. We keep our head up high and voices strong. 
Dat is hoe wij in het leven staan. Whatever… Forever… We 
leven met de dag.”
Nu is het tijd voor de volgende stappen in de carrière van 
Douwe Bob Posthuma. De muzikant heeft een eigen band 
en schrijft druk nummers voor wat zijn eerste album moet 
worden. Daar heeft hij zo zijn ideeën over: “Voor mij is het 
belangrijk dat ik een zo mooi mogelijke, tijdloze plaat maak. 
Mijn debuutalbum moet helemaal perfect zijn. Dus ik ga me 
niet haasten, maar neem er de tijd voor.”

Plannen
Gevraagd naar zijn plannen voor de toekomst, zegt Douwe 
Bob simpel: “Die heel mooie plaat maken.” En op de lange-
re termijn? “Nog veel méér mooie platen maken”, lacht hij. 
Maar sluit serieus af met: “Ik wil gewoon muziek maken die 
mensen mooi vinden en hoop dat ik mijn publiek daarmee 
blij kan maken. Verder stel ik me helemaal in dienst van de 
muziek. En zie verder wel waar die me brengt.” 

“Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze mij uit zouden kie-
zen”, zegt Douwe Bob over zijn inschrijving via de website 
van het programma. Op dat moment zat hij middenin een 
writer’s block en wist niet zo goed hoe hij verder moest met 
zijn muziek en carrière, bekent hij. Met zijn inzending had 
hij dus niets te verliezen. Wist hij veel dat die zijn leven zou 
veranderen… Al vanaf het begin van de televisie-uitzendin-
gen werd de 19-jarige Amsterdammer door kijkers, collega’s 
én de vakjury geprezen vanwege zijn talent en geluid. Dou-
we Bob liet zich echter niet gek maken door zijn opgeleg-
de favorietenrol, maar behield zijn concentratie en versloeg 
zijn mede-kandidaten, om er in de fi nale vandoor te gaan 
met een schat aan prijzen. Als winnaar van De Beste Singer-
Songwriter Van Nederland is hij onder meer verzekerd van 
airplay op 3FM, een showcase in Londen en een optreden op 
het Rotterdamse Songbird festival. Daarnaast is zijn naam nu 
bij heel muziekminnend Nederland bekend. Het leverde hem 
al een gastoptreden op bij Ilse DeLange, tijdens haar concert 
in het Arnhemse GelreDome. 

Verliefd op performen
En dat voor een artiest die eigenlijk nog maar een jaar of vier 
met zang bezig is. De muziek werd hem wel met de paple-
pel ingegoten. Want Douwe Bob komt uit een creatief ‘nest’: 
zijn moeder was rock ’n roll danseres, zijn vader kunstschil-
der en muzikant. De laatste trok zoonlief op zijn vierde voor 
het eerst achter de piano. Twee jaar erna begon hij met klas-
sieke lessen, nog iets later kwam daar jazz bij. 
Hij speelde wel eens voor de vrienden van zijn ouders, maar 
zijn eerste echte optreden deed hij op zijn elfde, herinnert 
Douwe Bob zich. “Dat was voor zo’n 150 mensen. Ik speelde 
piano en deed het bijna in mijn broek van angst. Toch was 
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Silent Disco
RUIMTE 25

Ben je een muziek- en dans-

dier in hart en nieren? Ga dan 

heerlijk los in de Silent Dis-

co in ruimte 25, zone blauw! 

Strek alvast je benen want 

het wordt dansen geblazen… 

Hoofdtelefoonlovers kunnen 

hun audiohart ophalen met 

de nieuwste snoepjes van de 

meest vooraanstaande mer-

ken. Hier kan je de verschil-

lende toppers vergelijken 

door ze aan een luistertest 

te onderwerpen.

Wat te doen?
Wat moet je doen om zo’n hoofdte-
lefoontopper te strikken? Registreer 
je op onze facebookpagina facebook.
com/audiovideo2daynl als dat nog niet 
gebeurd is, meld je aan in de Silent Dis-
co en geef op onze facebookpagina 
aan welke hoofdtelefoon je het meeste 
aanstond. En dan fi ngers crossed dat jij 
als winnaar uit de bus komt!

ook thuis verder verwennen met 1 van 
de 16 kwalitatieve hoofdtelefoons…

Prijzen
De te winnen must-haves zijn twee De-
non AH-D321 Urban Raver hoofdte-
lefoons, twee P5 hoofdtelefoons van 
Bowers & Wilkins, vier toppers van 
Sennheiser, twee M4U hoofdtelefoons 
van PSB, een Ferrari By Logic3 Scuderia 
en een Ferrari By Logic3 Cavallino.

Onder de danspartners spotten we on-
der andere de P5 van Bowers & Wilkins, 
de Urban Raver van Denon, de MU4B 
van PSB en meer van dat lekkers! En er is 
meer, want ook in de Silent Disco vallen 
er prijzen te winnen, en kan je met een 
van deze knappe muziekmatchen aan 
de haal gaan. Wie weet mag jij je oren 



DJ School
RUIMTE 23

Werp je op een feestje de DJ steeds jaloerse blikken 

toe omdat je liever zelf achter de DJ-tafel zou kruipen? 

Of kan je nog enkele handige tips gebruiken om nóg 

beter te draaien? Schaaf dan je DJ-skills bij of verwerf 

ze in onze DJ School in ruimte 23, zone blauw! Tijdens 

verschillende initiaties leer je de kneepjes van het vak 

zodat ook jij elk feestje in vuur en vlam kan zetten met 

de perfecte mix.

Tijdens workshops van 20 à 30 minu-
ten worden telkens vier deelnemers 
per sessie opgenomen in de wondere 
wereld van het DJ’en. Wil je graag de 
show stelen op komende feestjes? Dan 
ben je hier aan het juiste adres om te 
leren hoe je perfecte mixen uit je mouw 
kan schudden. Getalenteerde plaatjes-
draaiers tonen hoe het moet.

Kriebelt het in je vingers om zelf ach-
ter de DJ-tafel te kruipen en plaatjes 
te draaien? Loop dan zeker onze DJ 
School niet voorbij!

 15 NATIONALE AV-DAGEN
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Photo Booth
RUIMTE 21

Verzamel al je foto krachten en doe mee aan de fotowed-
strijd. De Photo Booth wordt omgetoverd tot jungle wilder-
nis en vormt bijgevolg de ideale omgeving om prachtige fo-
to’s te maken. Deelnemers mogen gedurende tien minuten 
vijf foto’s maken en de beste kiekjes winnen een gloednieu-
we foto- of videocamera. 

Winnen!
Er zijn drie fotocamera’s, de DMC-SZ1, DMC-SZ5 en DMC-
FT20 en twee videocamera’s, de HX-WA2 en de HC-V100 
te winnen: Trainen dus dat arendsoog en die vaste came-
rahand en zorg dat je met een gloednieuwe cameratopper 
naar huis mag!

Ben je een echte foto pro en kan je wel een 

nieuwe partner in crime gebruiken om prach-

tige beelden vast te leggen? Houd dan zeker 

halt bij de Photo Booth in ruimte 21 zone 

blauw, aka onze heuse Foto Jungle, inclusief 

Tarzan en Jane! Hier kan je je innerlijke foto-

graaf de vrije loop laten en hopelijk winnen-

de foto’s schieten.



Gamers, get your game on in Veldhoven! Laat je in onze 

Gaming Booth in ruimte 44 zone rood onderdompelen in 

de ultieme game-ervaring mét surround sound, waardoor 

je experience nog echter wordt. Bovendien maak je kans 

om met je eigen surround installatie of Sony PS3 naar 

huis te gaan…

RUIMTE 44
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Gaming Booth

Call of Duty
Ben jij onoverwinnelijk in je game? Waag dan zeker je kans 
in deze gameroom die voor de gelegenheid volledig in Call 
of Duty-style zal worden ingericht! Ook niet-gamers mogen 
binnenspringen om het spannende schouwspel te volgen op 
een projectiescherm!

©CALL OF DUTY BLACK OPS II

Het loont absoluut de moeite om eens een 
kijkje te nemen in de Gaming Booth, waar je 
als fervente gamer kan tonen wat je waard 
bent in een heuse competitie. In een span-
nende ‘fi rst person shooter’ game nemen 
moedige spelers het tegen elkaar op in een 
bloedstollende wedstrijd. Hoe werkt het? 
Via een piramide systeem, met rechtstreek-
se uitschakeling. De trotse winnaar wint de 
surround installatie bestaande uit een NAD 
T 748 t.w.v. € 699, een DALI Zensor 1 t.w.v. 
€ 129, een DALI Zensor 5 t.w.v. € 299, een 
DALI Zensor Vokal t.w.v. € 249 en een DALI 
SUB E-12F  t.w.v. € 599. 
De tweede beste gamer mag met een Sony 
PS3 aan de haal gaan. Probeer dus zoveel 
mogelijk tegenstanders af te schieten en 
schrijf de overwinning op jouw naam!
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Streaming
RUIMTE 112

Streamen, het is niet meer weg te denken uit onze huidige 

audiovideobeleving en wint steeds meer aan terrein. 

Uiteraard kan dit concept niet ontbreken op de Nationale 

AV-dagen. Geen nood, want het komt uitgebreid aan bod 

op deze audiovisuele beurs. Audiovideo2day gaat namelijk 

in samenwerking met Wifi media lezingen geven omtrent 

streaming. Place to be? Ruimte 112 in de rode zone!

Meer weten over streaming of wil je 
nog dieper duiken in het concept om 
verschillende toestellen draadloos met 
elkaar te verbinden? Hou dan zeker halt 
in ruimte 112 waar Wifi media je staat 
op te wachten met Bluesound, Dynau-
dio Xeo, Wifi media NAPC en Asustor. 
Laat je onderdompelen in de wondere 
wereld van het streamen waarbij een 
Nas een centrale rol krijgt.

Onder de loep
Zowel op zaterdag 6 als op zondag 7 
april worden er zeven lezingen geor-
ganiseerd van zo’n 20 à 30 minuten 

per lezing. Hierbij wordt het concept 
streaming onder de loep genomen, als-
ook het belang en de opkomst ervan.

De lezingen vinden plaats om:
10.30 uur
11.30 uur
13.30 uur
14.30 uur
15.30 uur
16.30 uur
17.30 uur

Zorg dat je erbij bent en mis deze inte-
ressante lezingen niet!
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AND Benelux
RUIMTE 41, 42 & DE GELDERLAND FOYER

NAD & DALI

Ruimte 41

Hoewel nog maar sinds kort verkrijg-
baar. Met de NAD M50 als spil, heeft 
de ‘Masters Digital Music Suite’ al veel 
indruk gemaakt bij zowel de pers als 
gebruikers. Nog niet eerder kwamen 
gemakkelijke bediening, fl exibiliteit, 
stabiliteit én pure geluidskwaliteit sa-
men om de ultieme streaming audio 
oplossing te bieden.

Ruim een jaar na zijn introductie, wordt 
de NAD VISO 1 nog steeds gezien als 
de referentie voor Docks. Binnenkort 
zal de VISO 1 AP verkrijgbaar zijn, een 
logisch vervolg: dezelfde fantastische 
klank, ook nu met Apt-X Blue-Tooth 
techniek en Airplay. Niet alleen ideaal 
om draadloos van je muziek te genie-
ten maar, dankzij de optische ingang, 
ook inzetbaar als ‘soundbar” voor de 
tv.

De Masters Digital Music Suite (M2, 
M50, M51 & M52) gaat ingezet wor-
den om de nieuwe DALI EPICON serie 
te laten horen. Het ambachtelijke vak-
manschap is direct herkenbaar in de 
prachtige kasten die State-of-the-Art 
technologie herbergen. Kom luisteren 
naar de compacte EPICON 2, de slanke 
6 en de machtige 8.

Dat goed geluid niet altijd een fortuin 
hoeft te kosten laat de NAD C715 CD/
Receiver horen samen met de DALI ZEN-
SOR 1 luisprekers. Hier is het spreek-
woord ‘klein maar fi jn’ helemaal van 
toepassing.

AND Benelux heeft behoorlijk veel noviteiten te laten zien op de Nationale AV dagen. Behalve 

veel nieuws van NAD, DALI en Scandyna (ook bekend als Podspeakers), introduceert AND 

het fonkelnieuwe merk Bluesound dat daarmee voor de eerste keer te zien is. Een heuse 

wereldprimeur!



20  NATIONALE AV-DAGEN

Vanuit een ogenschijnlijk niets komt een nieuwe visie voor 
geluid. Mogen we aan u voorstellen: Bluesound, Hi-Fi for a 
wireless generation. Een paar korte steekwoorden: intuïtief, 
snel, fl exibel, performance, betaalbaar. Zo laat Bluesound 
zich kenmerken.

Music Inspired
Heb je al je muziek al digitaal op je harde schijf staan, dan 
weet Bluesound er wel raad mee. De bestandsformaten 
FLAC, ALAC, MP3, Ogg, WMA, AAC, WAV, AIFF met een re-
solutie tot 24bit en 192kHz worden ondersteund.

HiFi never went away. It just never went wireless!
Bevrijd je muziek voor alle kamers waar je muziek wil luiste-
ren hoe jij het wil. Met een handige app voor zowel iOS als 
Android is bedienen gemakkelijk.
Misschien heb je niets met computers of wil je nog beginnen 
met het digitaliseren van je collectie. Bluesound is een com-
plete oplossing. De Vault ript een CD, zoekt de juiste data er-
bij en slaat alles op de geïntegreerde harde schijf op.

RUIMTE 42

WERELDPRIMEUR: 

Bluesound
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AND Benelux, www.andbenelux.com

Scandyna
Het Deense Scandyna bewijst dat uitstekend klinkende luid-
sprekers en apparatuur allesbehalve saaie vierkante dozen 
moeten zijn. De oorspronkelijke Minipod luidspreker heeft 
inmiddels een groot aantal nakomelingen met net zo’n 
groots geluid en uitstraling.

Een succesverhaal
Het verhaal van de Minipod luidspreker begint in Engeland 
in de jaren ‘90, toen ontwerper Simon Ghahary een van de 
belangrijkste mannen was achter het team dat de opdracht 
kreeg een nieuwe, volledig originele luidspreker te creëren. 
De nieuwe weergever moest er niet alleen goed uitzien - het 
moest ook echte hifi  kwaliteit leveren, en dat voor een rede-
lijke prijs. De Minipod was het resultaat, en imiddels zijn er 
meer dan 100.000 stuks verkocht!

Deense vernuft achter hoge kwaliteit
Tegenwoordig is het de Deense hifi  fabrikant Scandyna dat 
deze unieke design luidsprekers produceert. In de loop der 
jaren heeft de Minipod veel navolging gekregen (inclusief 
vele mislukte pogingen om het ontwerp te kopiëren), maar 
er is nog altijd maar één origineel. Alle modellen worden ver-

vaardigd in zeer gespecialiseerde fabrieken in Denemarken 
en China. Scandyna’s 40 jaar lange hifi  expertise maakt dat 
we in de nog vele unieke producten zullen zien en horen.

Veel noviteiten in Veldhoven
2013 is het jaar geworden waarin veel nieuwe producten 
van Scandyna het levenslicht zullen zien, maar ook werden 
een aantal vertrouwde producten zoals de Minipod com-
pleet vernieuwd en als mk2 versie helemaal up-to-date ge-
maakt. Streaming, draadloos geluid? Scandyna voegt de al-
lernieuwste techniek aan haar gamma toe. 
Kom het beluisteren en beleven tijdens de Nationale AV da-
gen in Veldhoven: Gelderland Foyer.



NA-11S1

Premium Netwerk Streamer & USB-DAC

www.marantz.nl

Ervaar de nieuwe referentie in Netwerk Audio Streaming tijdens 

de Nationale A/V-dagen in de Tuinzaal! 

Exclusieve luisterdemonstraties door 

Ken Ishiwata
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www.antelopeaudio.com

www.amphion.fi /en/home/

Antelope Audio ontwikkelt en produ-
ceert audio master clocks, A/D & D/A 
converters, voorversterkers en hoofd-
telefoonversterkers. Antelope was een 
van de eersten die een 384kHz USB 
DAC op de markt bracht en de eer-
ste die voor de consument een AD/
DA voorversterker ontwikkelde met 
een 10 Mhz atomische klok. De klan-
ten van Antelope bestaan onder ande-
re uit Grammy Award sound engineers 
en producers, maar ook vele muziek-
liefhebbers.

Amphion
Amphion ontwikkelt en produceert 
luidsprekers sinds 1998 welke weinig 
gevoelig zijn voor de kamerakoestiek. 
Dat laatste komt mede door de innova-

tieve waveguide technology en afstra-
lingsgedrag van de Amphion luidspre-
kers. Geavanceerde luidsprekertechniek 
van Amphion leidt tot: Perfecte ‘near-
fi eld’ weergave voor in de studio en 
thuis. Breed en gelijke luisterweergave 
om met meerdere mensen te genieten 
van een concert of fi lm.

Demonstratie
Antelope Audio zal met de Zodiac Gold 
DA-Converter met externe Voltikus voe-
ding demonstreren. De Zodiac Gold is 
een USB 384 kHz DA/Converter, voor-
versterker en een hoofdtelefoonver-
sterker. Hij heeft diverse digitale in- en 
uitgangen en ook een analoge ingang 
voor bijvoorbeeld een phono voorver-
sterker. Daarnaast heeft de Zodiac Gold 

een stepped relay volumeregeling. Be-
kend om zijn zeer nauwkeurige rege-
ling en uitmuntende geluidskwaliteit.
Ook wordt gebruik gemaakt van 64-bit 
AFC technologie en van een ‘oven-con-
trolled’ oscillator.
Het resultaat is transparantie, open-
heid, diepte en warmte in het geluids-
beeld.
Als luidspreker maken we gebruik van 
onder andere de Amphion Two15. 
Amphion luidsprekers zijn dankzij hun 
afstralingsgedrag niet kritisch in wel-
ke ruimte de luidspreker ook geplaatst 
wordt.
Grote of kleine ruimtes, glasoppervlak-
ken, niet symmetrische ruimtes, de Am-
phion is er weinig gevoelig voor. Mu-
ziek draaien op lage volumes geeft nog 
steeds een goed stereobeeld, wat zeer 
belangrijk is als achtergrondmuziek.
We heten u van harte welkom in onze 
luisterruimte!

RUIMTE 117

Antelope Audio heeft meer dan 20 jaar ervaring in professionele audio apparatuur. Deze 

ervaring is vervolgens ingezet in een huiselijke omgeving. Precisie en detail zal te horen zijn 

in de huiskamer, vergelijkbaar met de beste pro studio’s.

Antelope Audio 
& Amphion
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Audiac haalt tijdens de Nationale AV 

dagen 2013 in Veldhoven alle muzikale 

parels uit haar showroom om elke vier-

kante meter van Ruimte 1 te benutten. 

We gunnen je een blik in de verbluffen-

de techniek van Ayre Acoustics en Mark 

Levinson en tonen je de nieuwste ont-

wikkelingen bij Thiel en Wilson Audio. 

  
Audiac, www.audiac.nl

Audiac
RUIMTE 1

Muzikaal gezien stellen we de nieuwe Revel Performa 
3 series luidsprekers centraal. Ooit ontwikkeld om de 
kwaliteit van Mark Levinson elektronica op te kunnen 
beoordelen is het Amerikaanse Revel naar onze me-
ning uitgegroeid tot een luidsprekermerk van grootse 
klasse. Innoverende ontwerp- en meettechnieken ma-
ken de Performa 3 tot een serie luidsprekers die zich 
werkelijk van de gevestigde orde onderscheiden. Daar-
bij is de strak vormgegeven serie met een prijskaartje 
vanaf € 749,- voor de M105 monitor voor elke mu-
ziekliefhebber haalbaar, terwijl de klank en afwerking 
een veel hoger aankoopbedrag doen vermoeden.
Maar natuurlijk zijn we met veel meer mooie en slim-
me producten afgereisd richting Veldhoven zoals 
de nieuwe Arcam A19 en de laatste generatie Cyrus 
Streaming Audio producten. Je ervaart ze allemaal 
zelf in de ruim 75 m2 tellende ruimte van Audiac. 
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Op de Nationale AV-dagen 2013 is ook AudioQuest 

aanwezig. In de luisterruimte is onder meer plek voor 

allerlei kabels met een hoge bandwijdte, zelfs tot 600 

MHz en uiteraard de bejubelde DragonFly.

Voor het eerst geïntrodu-
ceerd tijdens de High End 
show 2012 in München en 

nu te beluisteren tijdens Nati-
onale AV-dagen. De meest 
portable DAC van dit mo-
ment de DragonFly van Au-
dioQuest. Inmiddels heeft 
de DragonFly al diverse 

Awards gewonnen zoals de 
‘What Hifi  Award’ voor bes-
te DAC in zijn prijsklasse. 

DragonFly
De DragonFly is een USB 

DAC met de mogelijkheid om 
rechtstreeks een hoofdtelefoon 

of actieve speakers op aan 
te sluiten. De volumerege-

ling gebeurt in 64 stappen 
en kan ook fi xed worden in-

gesteld voor gebruik op een 
receiver of voorversterker. 
De gebruikte DAC chip is 

een ESS Sabre en deze is in 

 
AudioQuest, www.audioquest.nl

veel duurdere DACs terug te vinden! 
De USB ondersteunt asynchroon klas-
se 1 data transfer met een resolutie 
van 24 bits en een bandbreedte van 96 
kHz. Jitter wordt geminimaliseerd door 
gebruik te maken van een Dual Master 
Clock systeem. 

Kabels
Naast de DragonFly heeft AudioQuest 
uiteraard haar hele pakket aan kabels 
meegenomen waaronder bijvoorbeeld 
de Cat-netwerkkabels. Deze zijn per-
fect geschikt voor het streamen van 
muziek via een netwerk. Bij de topper 
in deze lijn, de Cat-7 kabel, is het dank-
zij extra bescherming mogelijk om 10 
gigabit tot 100 meter en 100 gigabit 
per seconde te versturen.

Kom langs op de AudioQuest stand en 
verbaas u zelf!

RUIMTE 11

AudioQuest



www.latham.nl

Alsof je er zelf bij bent. 

Tuned ARAY is een geheel nieuwe aanpak op het 
gebied van kabel ontwikkeling.

Kabels die met grote zorg en micro precisie zijn 
gebouwd zorgen ervoor dat u het beste haalt uit 
uw muzieksysteem.

Sarum Tuned ARAY haalt alle twijfels over kabels 
weg en verandert uw manier van luisteren. 
Iedereen weet dat kabels belangrijk zijn, u zult 
verbaasd zijn over de potentie van uw systeem.

Ga voor een demonstratie naar uw 
dichtstbijzijnde Chord Sarum dealer:

“Ik luister niet naar mijn apparatuur, ik luister 
naar muziek! Alsof ik in het publiek zit”

Latham Audio
tel: 013 - 5082411 email: info@latham.nl

www.latham.nl
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Auris, www.auris.be

Als je morgen wil overleven, moet je je 
vandaag aan je omgeving aanpassen. 
De Re:system M100 volgt deze wet 
van evolutie tot op de letter. De basis is 
een compact stereo systeem dat tot de 
naakte maar excellente essentie is her-
leid. Fantastisch ontwerp, een fascine-
rend en intuïtief bedieningsconcept en 
een specifi catie van de bovenste plank 
met een high-end 2 x 200 Watt verster-
ker, FM tuner en HD scalable dvd-spe-
ler. Een systeem dat vandaag je dro-
men bereikt. 
En wat als je van meer droomt morgen? 
Dan is het nog juist voor jou. Het Re:sy-
stem M100 groeit met je dromen mee. 

Joy
De Revox Joy is een audio network re-
ceiver van de beste kwaliteit. Met de 
Revox Joy, combineert Revox in één 
product, de geweldige kwaliteit van de 
Revox versterker met de veelzijdigheid 

van een modern streaming product en 
de verbindingsopties voor klassieke au-
diobronnen, en tegelijkertijd met het 
oog op het behoud van de eenvoudige 
bediening.

Elegance
De Re:sound G/S elegance luidsprekers 
bieden een aantrekkelijk, slank ontwerp 
en toch een uitstekend geluid, dat zijn 
discrete voorkomen eerst niet doet uit-
schijnen. De goedgekeurde D’Appolito 
chassislijn met een hoge soft-dome 
tweeter en 2 bass-midrange chassis 
voor goede muziek en stemreproduc-
tie wordt ondersteund door twee extra 
woofer chassis. Conclusie: de Re:sound 
G/S elegance is het ideale compromis 
tussen de Re:sound G series Column en 
Prestige.

Onzichtbare luidsprekers
Alsof het magie is, natuurlijk geluid 

stroomt in de kamer, geen luidspreker te 
zien, geen bekabeling. De nieuwe luid-
sprekers van de Re:sound I invisible serie 
geeft je volledige vrijheid van ontwerp. 
Omdat de luidsprekers, die slechts en-
kele millimeters dik zijn, verborgen geïn-
stalleerd kunnen worden achter pleister-
werk, verf of behangpapier, veranderen 
muren of plafonds in geluidsbronnen.

Brodmann
Onze nieuwe Festival Series introduce-
ren een luidsprekersysteem waarvan de 
kwaliteit naadloos met onze VC Master 
serie overeenkomt. Door Brodmann’s 
traditionele waarden met subtiel ont-
werp en materialen te combineren, 
biedt de Festival Serie een uitstekende 
eerste stap naar de audiofi ele wereld 
van high-end geluid.

Auris is importeur voor de Benelux van de merken Revox, 

Brodmann, James Loudspeaker, Threshold en Digital Projec-

tion. We zijn al meer dan tien jaar een sterke partner voor 

de traditionele hifi  speciaalzaken, domotica specialisten 

en hebben een adviserende rol voor architecten, bouwon-

dernemers, adviesbureaus en eindgebruikers.

Auris
RUIMTE 116
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AVA

AVA is een onderneming die een aantal interessante producten distribueert voor de ‘custom’ 

installatie markt, met name het hogere segment. De mensen van AVA hebben de nodige er-

varing in zowel de residentiële als de maritieme sector van de AV industrie en kunnen hun 

dealers gericht bijstaan in advisering en implementatie van deze producten en uiteraard de 

integratie met andere systemen. 

RUIMTE 7 & GLAZEN FOYER 1

Wij willen samen met onze dealers een 
zo goed mogelijke invulling geven aan 
de defi nitie van ‘custom install’. AVA 
heeft lang voornamelijk geleverd aan 
de rijke jacht industrie die ons land 
kent. De daar gevraagde kwaliteit (im-
mers een schip met stampende mo-
toren, in windkracht 8, met een over-
vloed aan nautische randapparatuur en 
beperkte ruimte stelt andere eisen aan 
AV oplossingen dan de gemiddelde vil-
la) is voor ons leidraad voor de produc-
ten die wij aanbieden.
AVA gaat demonstreren met Stewart 
Curved maskingscreen, Kaleidescape 
Blu-ray server/player en dit alles in sa-
menwerking met Ludems en Dynaudio. 
Dat betekent dat ook projectoren SIM2 
en Runco aan bod gaan komen. Van 
Fortress nemen we bioscoopstoelen 
mee, van Triad en Sonance (fantasti-
sche buitenluidsprekers) zullen diverse 
producten te zien zijn. Van de overige 

merken laten we wat novelties zien zo-
als DAC’s van CYP, Bitwise en Crestron 
control interfaces.

Stewart
Stewart fi lmscreens wordt wereldwijd 
beschouwd als dé toonaangevende fa-
brikant van projectieschermen. De ex-
treme aandacht voor detail doorheen 
alle afdelingen van de onderneming 
garanderen topproducten met optima-
le functionaliteit en kwaliteit.

Kaleidescape
Vereenvoudig de manier waarop u uw 
fi lm en muziekcollectie opslaat, beheert 
en afspeelt in de hoogste kwaliteit met 
het Kaleidescape systeem. Dit systeem 
slaat uw software op en organiseert au-
tomatisch de presentatie van uw fi lms 
en muziek voor snelle toegankelijkheid. 
Met een kinderlijk gemak. U kunt een-
voudig in uw collectie zoeken met de 
intuïtieve Kaleidescape gebruikersinter-
face. Maak uw keuze. Druk op play. ‘Sit 
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AVA, www.avod.nl

onvergetelijke ci-
nema ervaring. D-
Box wordt ook door 
AVA gedistribueerd. 

Sonance
In 1983 hadden de Sonan-
ce oprichters Geoff Spencer en 
Scott Struthers het idee om een paar 
gewone hifi  luidsprekers in een muur 
te verbergen en ze zo aan het oog te 
onttrekken. Zo ontstond een minder 
in het oog springende en esthetische 
oplossing voor muziekweergave, zon-
der in te boeten aan geluidskwaliteit: 
de inbouwluidspreker was geboren! 
Sindsdien is Sonance toonaangevend 
in ‘architectural audio’. Van muur- en 
plafondspeakers voor homecinema tot 
multiroom en audiodistributie oplos-
singen, Sonance behoort tot de abso-
lute koplopers met nieuwe technolo-
gieën en innovaties.

Triad
In een wereld van 

‘dertien in een do-
zijn’ luidsprekers, is 

Triad de enige onder-
neming die een uitge-

breide lijn van high-end ar-
chitecturale luidsprekers ontwerpt 

en produceert. We beschouwen onze 
producten niet als handelswaar, maar 
eerder als individuele unieke oplossin-
gen voor het probleem van het naad-
loos integreren van geluid van hoge 
kwaliteit in een verfi jnde leefomgeving. 
Wij geloven dat je geen genoegen 
moet nemen met een generiek aange-
paste luidspreker als je kunt beschikken 
over een Triad luidspreker, een innova-
tief product dat perfect is voor vrijwel 
elke toepassing.

back and relax’. Film en muziek onmid-
dellijk ter beschikking in elke kamer van 
de woning, op elk moment!

Runco
In hifi  land is high-end een gangbare 
uitdrukking voor het hoogst haalbare 
in geluidskwaliteit. Het is in televisie-
land een ongebruikelijke term. Runco 
brengt daar verandering in. In Euro-
pa is Runco minder bekend maar in de 
VS het meest vooraanstaande merk op 
projector- en fl atscreengebied voor de 
custom install markt en de betere AV 
leverancier. 

Fortress Cinema Seatings
Fortress ontwerpt en levert een rijk as-
sortiment meubelen, maar is in Europa 
meest bekend door de bioscoopstoe-
len voor hometheaters. Vervaardigd 
uit de beste materialen en verkrijgbaar 
met optionele D-Box techniek voor een 
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Geluid zoals het hoort. Dát is waar luidsprekers van Bowers & Wilkins 

garant voor staan. Tijdens de Nationale AV-Dagen legt de Britse 

audiospecialist zelfs de meest kritische audiofi ele oren in de watten 

met een aantal spectaculaire presentaties. Terwijl in één ruimte de 

befaamde 800 Diamond zich van z’n beste kant laat zien - en horen, 

presenteert Bowers & Wilkins in een tweede opstelling de Mini Theatre 

Series, een compact luidsprekersysteem met ongekende prestaties.

RUIMTE 12, 13 EN 14

Bowers & Wilkins 
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Bowers & Wilkins, www.bowers-wilkins.nl

Op de Nationale AV-Dagen draait alles om beleven. Bowers 
& Wilkins pakt op het evenement dan ook groots uit met 
diverse bijzondere audio-belevenissen. De hoofdrollen zijn 
hierbij weggelegd voor de 800 Series Diamond en de Mini 
Theatre Series, maar natuurlijk kunnen bezoekers hun oren 
en ogen ook de kost geven bij vele andere producten uit het 
assortiment van Bowers & Wilkins. Van geavanceerde draad-
loze speakersystemen tot hoofdtelefoons van uitmuntende 
kwaliteit; alles is te zien en te beluisteren.

Kroonjuweel
De 800 Diamond is het kroonjuweel van Bowers & Wilkins en 
geldt als dé kwaliteitsstandaard in high-end luidsprekersyste-
men. Vanwege zijn uitzonderlijk gedetailleerde en natuurlij-
ke geluidsweergave wordt de 800 Diamond Series al jaren 
gebruikt in onder meer de legendarische Abbey Road Stu-
dios in Londen en Skywalker Sound in Californië. Elk model 
uit de serie is uitgerust met de befaamde diamanten tweeter 
en is tot in de kleinste details ontworpen voor de allerzuiver-
ste geluidsreproductie. Met de 800 Series Diamond gaat Bo-
wers & Wilkins terug naar de ambitie van grondlegger John 
Bowers om een luidspreker te ontwerpen die absoluut niets 
weglaat of toevoegt aan de originele geluidsopname.
Op de Nationale AV-Dagen laten we de topluidspreker uit 
de 800 Serie, de 800 Diamond, horen in combinatie met 
Classé-versterkers en de veelbekroonde CP-800 als voorver-
sterker. U kunt met eigen oren horen hoe dit zorgt voor een 
compromisloze geluidsweergave. We demonstreren boven-

dien de hele dag door met high-end streaming audio op de 
800 Serie Diamond.

Geluid als in de bioscoop
In een tweede ruimte staat de Mini Theatre Serie opgesteld, 
met als basis de M1-luidspreker in combinatie met de ico-
nische PV1D subwoofer. Neem plaats en laat uzelf versteld 
staan door de prestaties van dit bijzonder compacte home 
cinema luidsprekersysteem. Wij geven doorlopend een im-
pressie van de hoge kwaliteit van het systeem door u een 
aantal muziek-dvd’s en fi lms te laten ervaren.

Alle producten bij elkaar
Uiteraard vindt u naast de twee spectaculaire presentaties 
ook het volledige assortiment van Bowers & Wilkins op de 
Nationale AV-Dagen. Trakteer uzelf op een concert voor één 
met onze P3 en P5 hoofdtelefoons, bekijk al onze luidspre-
kers van dichtbij en ontdek het gemak en de kwaliteit van 
onze nieuwste AirPlay® streaming producten zoals de Z2 en 
de Zeppelin Air met Lightning™-connector.
Ook als het op inbouwoplossingen aankomt is Bowers & 
Wilkins de beste keuze. Op onze stand kunt u een groot pak-
ket aan Custom Install inbouwluidsprekers bekijken. Vanzelf-
sprekend staan medewerkers van Bowers & Wilkins klaar om 
u te informeren en al uw vragen te beantwoorden.



Tijdens de Nationale AV-Dagen zullen wij 

onze nieuwe Premium Netwerk Audio Speler 

en DAC presenteren, de Marantz NA-11S1. 

Deze nieuwe Referentie in Audio Streaming 

zal gedemonstreerd worden door 

niemand minder dan Marantz 

Brand Ambassador Ken 

Ishiwata! 

Ken Ishiwata zal in de vorm van een 
aantal demonstraties meer tekst 
en uitleg geven over deze nieuwe 
Netwerk Audio Speler en natuur-
lijk laten horen hoe het streamen 
van Netwerk Audio op Referen-
tie niveau behoort te klinken! 
De demonstraties vinden plaats 
op een aantal specifi eke tijd-
stippen, kom dus tijdig naar 
de Tuinzaal om meer te ont-
dekken. In de foyer van de 
Tuinzaal tonen we u graag 
naast de nieuwe NA-11S1 
onze gehele Premium line-
up!

Marantz NA-11S1
De NA-11S1 tilt muziekweergave 

naar een hoger niveau voor de kri-
tische luisteraar van vandaag. Superieu-

re audiomogelijkheden worden gecombineerd 
met geavanceerde internetstreaming en digita-
le aansluitopties. Dit alles in een pakket dat is 
ontworpen met het oog op totaal gebruiksge-
mak en volledige fl exibiliteit. De NA-11S1 is uit-
gerust met exclusieve Marantz-technologieën, 
waaronder het gebruik van meerdere HDAM-
apparaten (Hyper Dynamic Amplifi er Module) 
en biedt zowel aansluiting op een groot aan-
tal draagbare apparaten als netwerk- en pc-

Marantz
BENELUX INTRODUCTIE 

NETWERK AUDIO SPELER EN DAC!

TUINZAAL 
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aansluiting. Dit alles kan gemakkelijk worden bediend, zowel 
met de bijgeleverde afstandsbediening als met de Marantz 
Remote App. 
De NA-11S1 Premium netwerkaudiospeler en USB-DAC is 
potentieel de meest geavanceerde speler van de volgende 
generatie ooit. De introductie in de Premium-collectie van dit 
jaar vertegenwoordigt weer een echte mijlpaal in de 60-jari-
ge geschiedenis van Marantz en is een gedenkwaardige ge-
legenheid voor elke audio-enthousiasteling. Eindelijk is het 
nu mogelijk om op het hoogste niveau van nieuwe media 
te genieten. Door het gebruik van steeds vaker beschikbare 
downloads met hoge resolutie wordt nu in uw eigen woon-
kamer ‘Studio Master’-kwaliteit gecreëerd. De NA-11S1 pro-
duceert zulke adembenemende audiokwaliteit omdat deze 
de ‘High Current Audiophile’ D/A-omvormer DSD1792 en 
een origineel DSP en digitaal fi lter PEC777 van Marantz be-
vat. Dit is een geavanceerd algoritme, een techniek die voor-
heen alleen werd gebruikt in professionele opnamestudio’s. 
We noemen deze techniek Marantz Musical Mastering. Deze 
fi ltertechniek staat garant voor het behoud van een gede-
tailleerdere audiokwaliteit, een nog breder klankveld en een 
perfecte balans. De analoge audioschakeling beschikt over 
de befaamde Marantz HDAM-SA2 and HDAM. De ringkern-
transformator garandeert vermogen op het juiste moment. 
Een stabiel, met koper bekleed chassis voorzien van een 5 
mm dikke bovenplaat minimaliseert trillingen en interferen-
tie. Een niet onbelangrijk detail is dat u met vrij te kiezen di-
gitale fi lters het geluid naar wens kunt afstemmen. 

Hoogwaardig
De Marantz NA-11S1 reproduceert een rijk en vol geluids-
spectrum van alle populaire hedendaagse muziekbronnen 
en is voorzien van een Ethernetpoort. Hiermee is aansluiting 
op uw thuisnetwerk mogelijk waardoor u toegang krijgt tot 
duizenden internetradiozenders en muziekstreamingservi-
ces zoals last.fm of Spotify. De NA-11S1 ondersteunt boven-
dien Apple AirPlay waarmee gebruikers iTunes-muziek zo-
wel vanaf een Mac of pc als rechtstreeks vanaf hun iPhone, 
iPad of iPod touch kunnen streamen. Dankzij de DLNA 1.5-
compatibiliteit kunnen gebruikers ook hun lokale bestands-
bibliotheken zoals NAS-apparaten (Network Attached Stora-

ge) openen en talloze audiobestandstypen afspelen. Hierbij 
gaat het niet alleen om WAV, WMA, MP3, MPEG-4 AAC, 
FLAC en ALAC, maar ook om FLAC HD 192/24-bestanden 
en WAV 192/24. Er is ondersteuning voor afspelen zonder 
pauzes zodat u ongestoord kunt genieten van een live con-
cert of klassieke opname. USB-ingangen in het voor- en ach-
terpaneel verbreden de muzikale horizon nog meer. Gebrui-
kers kunnen via een digitale aansluiting genieten van iPhone 
en iPod audio en de muziek gedetailleerd en verrijkt beleven 
via hun home-audiosysteem. Dit verfi jnde geluid is mogelijk 
dankzij de geavanceerde schakelingen van de NA-11S1. De 
USB-A-poort op het voorpaneel is open voor draagbare ap-
paraten of USB-geheugen. De USB-B-poort werkt in asyn-
chrone modus om een pc of Mac rechtstreeks aan te sluiten 
en ondersteunt niet alleen 192 kHz/24 bits maar ook de DSD 
2.8 MHz en 5.6 MHz voor maximale veelzijdigheid. Daar-
naast draagt de nieuw ontwikkelde technologie voor aar-
de/signaal-isolatie bij aan vermindering van pc-ruis voor een 
superieure geluidskwaliteit. Er zijn ook dubbele digitale in-
gangen waardoor de NA-11S1 in combinatie met andere di-
gitale audiobronnen als een DAC kan worden gebruikt.  De 
analoge uitgangsfase is voorzien van ongebalanceerde (RCA) 
en gebalanceerde (XLR) aansluitingen. De gebalanceerde uit-
gangen beschikken tevens over een optie voor faseomkering 
omwille van compatibiliteit met een XLR-voorversterker. Er is 
zelfs een hoogwaardige aparte hoofdtelefoonversterker met 
een eigen uitgangsfase die is uitgerust met HDAM-SA2-ap-
paraten en een nauwkeurige variabele analoge volumerege-
ling. Marantz bereikt werkelijk weer een historische mijlpaal 
met de introductie van de nieuwe NA-11S1. Deze netwer-
kaudiospeler vormt een perfecte toevoeging aan de bestaan-
de Marantz 11S3-serie met de reeds geïntroduceerde PM-
11S3-versterker en SA-11S3 (sa)cd-speler. De speler is bij 
bevoegde Marantz-dealers vanaf heden in zwart of cham-
pagne leverbaar en heeft een consumentenadviesprijs van 
€ 3.999,-.

  
Marantz, www.marantz.nl
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Denon, www.denon-hifi .nl

LIMBURG FOYER

Denon 
CUSTOMIZE EN WIN JE EIGEN COCOON DRAADLOOS AUDIO SYSTEEM!

In de Limburg foyer stellen 

we graag het internationaal 

befaamde Audio/Video merk 

Denon aan u voor. Stralend 

middelpunt van deze ruimte 

zal de Denon Cocoon zijn, 

ons nieuw geïntroduceerde  

lifestyle Wireless Audio Sys-

teem dat verkrijgbaar is in 

een ‘Portable’ versie en een 

‘Home’ versie.

naar huis! Meer dan de moeite waard 
dus om onze ruimte te bezoeken!
Naast de Cocoon laten we graag aan u 
onze nieuwe headphones zien en ho-
ren, onze oogstrelende hifi  componen-
ten en high end A/V-Receivers en Blu-
ray speler.

Cocoon Home & Cocoon Portable
De nieuwe Denon Cocoon ondersteunt 
Apple, Android en Windows. Daar-
naast kun je draadloos muziek strea-
men vanaf je pc of een ander op het 
thuisnetwerk aangesloten apparaat. 
Je hebt bovendien toegang tot tien-
duizenden internetradiozenders over 
de hele wereld. Aan jou de keus. Oh 
ja, en het geluid is net zo goed als zijn 
looks… subliem.

Mobiele app
Om je Cocoon-ervaring helemaal af 
te maken, download je de Denon Co-
coon app waarmee je de speakerdock 
kunt bedienen. Niet alleen mooi, maar 
ook erg handig: zodra je de app voor 
de eerste keer opstart, herkent deze 
de kleur van je Cocoon en wordt het 
scherm daarop aangepast. Voor puur 
gemak stelt de app ook nog automa-
tisch de taal in die je ook op je mobiele 
apparaat gebruikt. De app is bijna net 
zo leuk als de Cocoon zelf.

KENMERKEN
Automatische detectie van apparaatkleur (op ieder moment aan te passen); auto-

matisch taal instellen bij installatie; NetLink* voor automatische integratie in je WiFi-

thuisnetwerk; eenvoudige systeeminstallatie en -bediening; rechtstreeks muziek strea-

men naar de Cocoon; geïntegreerde TuneIn-app voor internetradio; afspeellijst & 

party mode met wachtrijen; doorzoek je thuisnetwerk naar beschikbare muziek. 

*Alleen in combinatie met iOS-apparaten.

In onze ruimte kan elke bezoeker de Co-
coon customizen door middel van een 
digitaal graffi tischerm. Maak je eigen 
mooie creatie en krijg deze in de vorm 
van een kleurrijke print gelijk mee. Uit 
alle creaties wordt elke dag de mooi-
ste gekozen en deze wordt door een 
airbrusher ter plekke op een Cocoon 
vormgegeven. De winnaar krijgt zijn 
eigen gepersonaliseerde Cocoon mee 
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INTERNET CORNER

  
Nutters Audio, www.nuttersaudio.nl

Wilt u uw ‘audiophile snoep-

goed’ niet mislopen op een 

audioshow? Reserveer dan 

nu uw smaak! Dit is mogelijk 

bij de geïmporteerde en 

gedistribueerde labels van 

Nutters Audio.

Voor meer mogelijkheden kijk ook bij:
www.xrcd.de
www.music4hifi .nl
www.speakerscorner.de

Onze labels: AFZ., Analogue Produc-
tions, FIM, Impex, Mobile Fidelity, ORG, 
Reference Recording, HQ, Stockfi sch, 
SpeakersCorner, Premotion, ALR Jor-
dan gold CD, Divox, Hong Kong XRCD, 
Musiclab, Premium XRCD.

Nutters Audio
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Dynaudio
RUIMTE 8 EN GLAZEN FOYER 2

Het Deense luidsprekermerk Dynaudio heeft groot nieuws 

voor de bezoekers van de Nationale AV dagen in Veldhoven. 

Nieuws dat bijna ‘2 meter de lucht in’ gaat. Voor het eerst 

kunnen bezoekers uit Nederland namelijk kennis maken met 

de bijna twee meter hoge Dynaudio Evidence Platinum, een 

luidspreker die door Dynaudio aangekondigd wordt als: 

“Very likely the most awesome loudspeaker anywhere on 

the planet.”

The Black Swan
De conceptversie van wat later de Evi-
dence Platinum zou worden, werd tij-
dens de High End München van 2012 
voor het eerst aan het publiek gepre-
senteerd. De reacties waren unaniem 
enthousiast, waardoor Dynaudio be-
sloot om de luidspreker in productie te 
gaan nemen. Het concept werd verder 
verfi jnd, waarna in november 2012 de 
productie in Skanderborg (Denemar-
ken) van start kon gaan. Tijdens de Na-
tionale AV Dagen beleeft de Dynaudio 
Evidence Platinum zijn Nederlandse pri-
meur en is deze luidspreker voor ieder-
een te beluisteren in ruimte 8 van het 
Koningshof.
De Platinum Evidence maakt gebruik 
van twee Esotar2 tweeters, twee 15 
centimeter MSP midrange-drivers en 
maar liefst vier 18 centimeter MSP woo-
fers. De Platinum Evidence is een echt 
full-range systeem en heeft een fre-
quentiebereik dat van 28 Hz(!) tot 25 
kHz (±3 dB) loopt. Door zijn hoge ren-
dement en zijn vriendelijke impedantie-
karakteristiek heb je zelfs geen enorme 
versterkers nodig om deze luidsprekers 
goed aan te sturen: op normale luis-
terafstanden (± 5 tot 7 meter) voldoet 
een versterker die 120 Watt aan 4 Ohm 
kan leveren ruimschoots aan de door 
de luidspreker gestelde eisen. 
Tijdens de Nationale AV Dagen zal de 
Dynaudio Evidence Platinum aange-
stuurd worden door elektronica van 

het Engelse Chord Electronics. Als 
bron dient de gloednieuwe DSX1000 
Digital Network Streamer waarin de-
zelfde technologie wordt gebruikt als 
in de veel geroemde Chord QBD 76 
HDSD DA-Converter. Ook deze Chord 
QBD76 HDSD zal trouwens in Veldho-
ven te zien zijn. De versterking komt 
voor rekening van de CPA 5000 Refe-
rence voorversterker en de ongeloofl ijk 
krachtige SPM 6000 mono eindverster-
kers. 

Chord Chordette QuteHD
Een ander bijzonder product dat in 
Veldhoven te zien zal zijn is de Chord 
Chordette QuteHD (DSD) DAC. Deze 
kleine, maar prachtig vormgegeven 
DAC is een waar wonder der tech-
niek. Zo accepteert de QuteHD digita-
le bestanden met een sample-frequen-
tie tot 384kHZ (op de S/PDIF ingang). 
Maar het meest bijzondere aspect van 
de QuteHD is dat hij DSD bestanden - 
het bestandsformaat van SACD - via de 
USB ingang kan decoderen, waarmee 
dit door veel muziekliefhebbers ge-
roemde formaat nieuw leven ingebla-
zen kan worden.

Lifestyle
In de aangrenzende Glazen Foyer wor-
den de merken Dynaudio en Chord in 
een meer huiselijke sfeer gepresen-
teerd. Zo vindt u er diverse voorbeelden 
uit het omvangrijke Dynaudio portfolio, 
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waaronder de baanbrekende, draad-
loze en actief aangestuurde Dynaudio 
Xeo luidsprekers. De Xeo serie bestaat 
uit twee modellen, namelijk de Xeo 3 
monitor luidspreker en de vloerstaan-
de Xeo 5. Beide modellen zijn niet al-
leen in pianolak wit of zwart leverbaar, 
maar ook in een werkelijk prachtige 
witte of zwarte satijnglans afwerking. 

Volkswagen
Muziekliefhebbers met een liefde voor 
mooie en snelle auto’s zullen genie-
ten van de Volkswagen Passat CC met 
3.0 liter V6-motor die op de Dynau-
dio stand staat te pronken. Deze auto 
beschikt over het Dynaudio geluids-
systeem zodat er niet alleen te genie-
ten valt van de donkere roffel van een 
grommende V6-motor, maar ook van 
prachtige muzikale klanken. Voor veel 
muziekliefhebbers heeft het Dynaudio 
geluidssysteem de doorslag gegeven 
toen ze voor de keuze stonden welke 
nieuwe auto ze wilden kopen.

  
Dynaudio, www.dynaudio.nl



Hifi Corner Schoten - Paalstraat 128, 2900 Schoten
T: +3236583470 - vandevelde@hificorner.be

www.hificorner.be
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Hifi gasten is een nieuwe hifi -webshop die begin mei haar virtuele deuren opent.  Maar 

eigenlijk is het veel meer dan een webshop. Zelf noemen we het graag een ShopZine. 

Hifi gasten is namelijk een unieke combinatie tussen een webshop, fysieke hifi -winkels en 

een online magazine. 

  
Hifi gasten

www.hifi gasten.nl

www.facebook.com/hifi gasten 

RUIMTE 118

Hifi gasten: 
méér dan een webshop

In het magazine lees je het laatste 
nieuws over de door ons gevoerde 
merken en de bij ons aangesloten win-
kels. Maar je vindt er ook veel handige 
en verhelderende achtergrondartike-
len. Daarnaast publiceren we met re-
gelmaat leuke columns over muziek en 
muziekweergave. Maar je vindt er ook 
YouTube fi lmpjes waarin we vertellen 
over hifi -apparatuur en hoe je die het 
beste kunt installeren om er maximaal 
plezier van te hebben. 
Bij Hifi gasten ligt de nadruk niet op 
droge productspecifi caties; we geven 
liever zinvolle informatie die je helpt 
bij het kiezen van de juiste hifi -appa-
ratuur. We benaderen hifi  vanuit de 
beleving van onze gasten, niet vanuit 
een technisch perspectief. Maar we be-
naderen hifi  vooral vanuit onze liefde 
voor muziek.

Persoonlijk en toegankelijk
Bij de Hifi gasten blijven we niet graag 

anoniem. We willen ons niet verschui-
len achter computers en onpersoonlij-
ke helpdesks. We zijn muziekliefheb-
bers die je om raad kunt vragen en we 
helpen je graag met een persoonlijk ad-
vies, niet alleen per mail, maar ook via 
Social Media als Twitter en Facebook. 
We werken ook samen met Gastwin-
kels: zelfstandig opererende hifi -win-
kels met een enorme schat aan kennis 
en ervaring. Je kunt er als je dat wilt 
je bestelling gaan ophalen en mocht 
je hifi -apparatuur willen kopen die we 
online niet aanbieden, dan helpen zij 
je graag verder bij het maken van de 
juiste keuze.

Nationale AV Dagen 2013
Tijdens de Nationale AV Dagen in Veld-
hoven kun je in ruimte 118 voor het 
eerst kennismaken met die Hifi gasten. 
In deze ruimte gaan we weer eens lek-
ker ouderwets plaatjes draaien. Tijdens 
de Nationale AV Dagen niet vanaf een 

platenspeler met het uiterlijk van een 
boorplatform of een esoterische cd-spe-
ler, maar vanuit de Cloud, een smart-
phone, tablet of laptop. We willen je 
in Veldhoven ook vertellen over de do’s 
and don’ts van streaming audio: hoe 
zet je zo’n systeem op en waar moet je 
daarbij zeker op letten.
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Home Cinema Modules, 

www.homecinemamodules.com

www.beamax.com

Verschillende bekende home theater 
experts zeggen zelfs dat de bioscoop-
stoelen het belangrijkste element in het 
home theater zijn… Het is inderdaad 
zo dat home theater experts als John 
Dahl (THX), Anthony Grimani (PMI Ltd) 
en Gary Lemay (Home Acoustics Allian-
ce) stellen dat een goed home theater 
ontwerp begint met het kiezen van de 

bioscoopstoelen. Daar zijn twee rede-
nen voor. Ten eerste bepalen de afme-
tingen van de stoelen hoeveel mensen 
er maximaal naast elkaar kunnen zitten 
in het home theater en hoeveel ver-
schillende zitrijen je kunt voorzien. Ten 
tweede bepaalt de stoel ook hoe ver je 
ogen en je oren zich precies boven de 
grond bevinden. Die informatie is van 

kapitaal belang voor het correct plaat-
sen van de luidsprekers en het Beamax 
projectiescherm.

Om maar te zeggen dat stoelen in een 
home theater geen last minute acces-
soire mogen zijn, maar dat ze inte-
gendeel een uiterst belangrijke rol in 
het totaalontwerp spelen waarmee 
al vroeg in het designproces rekening 
moet worden gehouden. 

Alle facetten
Met haar vier product groepen (Sea-
ting, Acoustics, Screens -en Designer) 
biedt Home Cinema Modules alle fa-
cetten voor het creëren van de ultieme 
bioscoopervaring. Van traditionele en/
of luxe home theater stoelen en akoes-
tiek tot aan Beamax projectieschermen 
en volledig home theater interieur ont-
werp.

Nieuwe woningen worden steeds vaker voorzien van een 

aparte ruimte die als tv-kamer of home theater dienst 

doet. Aan de andere kant gebeurt het ook in bestaande 

woningen meer en meer dat een weinig gebruikte kamer 

wordt ingericht als een home theater. Maar om van een 

dergelijke ruimte optimaal gebruik te kunnen maken, kun 

je niet zonder degelijke oplossingen voor bioscoopstoelen, 

akoestiek en projectieschermen. 

Home Cinema 
Modules

RUIMTE 9



Impact Distribution neemt 

deel aan de Nationale AV da-

gen als Benelux distributeur 

van SoundCast, La Boite Con-

cept en ZVOX.

Impact Distribution

RUIMTE 16
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SoundCast is een Amerikaanse fabri-
kant van actieve draadloze buitenluid-
sprekers. SoundCast staat voor ge-
makkelijk luisteren naar jouw favoriete 
muziek om het even waar, om het even 
wanneer!

La Boite Concept
La Boite Concept is een gamma luid-
sprekers uit Frankrijk voor gebruikers 

van laptops en draadloze audio bron-
nen. Het ontwerp is retro-futuristisch 
geïnspireerd op de Parijse secretaires. 
Een combinatie van natuurlijke mate-
rialen, leder, hout, traditioneel lakwerk 
en nieuwe technologieën, Atoll Dac - 
APTX- Bluetooth 4.0. 

ZVOX
ZVOX is een Amerikaanse fabrikant 

van een reeks ‘plug and play’ luidspre-
kersystemen als oplossing voor de be-
perkte audio capaciteit van de heden-
daagse fl atscreen televisies. ZVOX is 
zeer eenvoudig om te installeren. Eerst 
even de televisie opheffen, ZVOX er on-
derschuiven en aansluiten aan het net. 
Vervolgens ZVOX aansluiten aan de te-
levisie via meegeleverde optische ka-
bel… Klaar!



There is
a new
revolution
in sound

www.bluesound.info
Wireless, Streaming Hifi Music Players for every room in your 

house, designed by an alliance of audiophiles dedicated to sound.



In 2005 kwam JK acoustics uit met haar Ultimate luidsprekers. 
Een uniek ontwerp waarbij de hoogte van het midden en hoog 
kan worden ingesteld, voor een optimale luisterpositie. Tevens 
zit er in de voet van de Ultimate luidsprekers een actief fi lter 
met speciale eindversterkers voor het laag. Maar nu, in 2013, 
introduceert JK acoustics de volgende producten:

JK Optimax 2 luidspreker
Dit is de opvolger van de JK Optima 2 die 17 jaar geleden ge-
introduceerd werd, dus tijd voor een nieuw model en een up-
grade. 

JK Reference
De nieuwe JK Reference lijn, bestaande uit: Reference DA-Con-
verter, Reference CD Loopwerk (Philips Pro2 Loopwerk) en Reference 
Voorversterker.

70bit DAC module
Deze module kan geplaatst worden in de nieuwe Reference DAC en 
in de Ultimate2 DAC als upgrade. Deze 70 Bits module vervangt het 
digitale fi lter van BurrBrown (DF1704) en maakt 1.2 miljard bereke-
ningen p/sec. 

JK Prestige Air
De JK Prestige Air heeft een bijzonder uiterlijk. Dit is een open baf-
fl e luidspreker. Deze luidspreker is opgebouwd uit één paneel waarin 
de luidsprekers gemonteerd zijn. Door middel van een actief 
laagsysteem met een high-end DSP unit wordt het systeem 
aangestuurd. 

RUIMTE 40

 
Absoluut een bezoek waard!
Deze prachtige producten van Neder-
landse bodem zijn te bezichtigen en te 
beluisteren in Zaal 40.

JK acoustics, www.jkacoustics.com

JK acoustics, gevestigd in ’t Harde, is sinds 1977 fabrikant van 

luidsprekers en elektronica. In de voorgaande 35 jaar is er een 

scala aan indrukwekkende producten de revue gepasseerd. 

Jk acoustics biedt een complete productlijn aan van zowel 

luidsprekers als elektronica zoals voor-, eind- en geïntegreerde 

versterkers, DA-converters, Phono versterkers en cd-spelers.

JK acoustics
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Latham Audio
RUIMTE 37 & 38

Latham Audio is zeer verheugd om aanwe-

zig te zijn bij de eerste editie van de Natio-

nale AV Dagen in het Koningshof. Wij zijn te 

vinden in ruimte 37 en 38. Hier kunt u alles 

terugvinden van onze merken Naim Audio, 

Neat Acoustics, The Chord Company, Well 

Tempered Lab, QED, Quadraspire, Ultrasone 

en Black Ravioli.

Dit jaar verdelen we onze ruimtes in een Analoge en een Di-
gitale kamer. Op deze manier kunnen de bezoekers zelf hun 
favoriete kamer kiezen. 

Analoge kamer
In onze analoge kamer kunt u kennis maken met de draaita-
fels van Well Tempered Lab, waaronder de prachtige Versa-
lex met Te Kaitora Dynavector element. Als primeur de nieu-
we P75 MK3 van Dynavector phono voortrap en uiteraard 
de superieure SuperLine Phono voortrap van Naim Audio. 
De versterking komt voor rekening van een prachtige Naim 
voor- en eindversterker combinatie op Ovator S400. Uiter-
aard kunt u natuurlijk ook de vernieuwde DR-voedingen hier 



NATIONALE AV-DAGEN

En verder
Daarnaast introduceren we de 
volledig nieuwe Tuned Aray 
kabels van The Chord Com-
pany. Als primeur de nieuwe 
Signature en Indigo Tuned 
Aray in zowel analoge als di-
gitale versie.
QED lanceert de nieuwe Per-
formance Graphite Ethernet-
kabel en USB kabel. Daarnaast 
lanceren zij ook de nieuwe 
uPlay bluetooth puck met 
digitale uitgang. Ideaal 
voor iedereen die mu-
ziek vanaf zijn laptop of 
mobile device wil strea-
men naar zijn audiosy-
steem.
Ultrasone lanceert zijn nieu-
we Edition 8 Romeo en Julia 
en uiteraard kun je de nieuwe 
in-ears ook bewonderen.

 
Latham Audio, www.latham.nl
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beluisteren. Echt een stap vooruit! Een 
must voor elke Naim liefhebber.

Digitale kamer
In onze digitale kamer wordt doorlo-
pend de nieuwe DAC-V1 met NAP 100 
gedemonstreerd op de Neat Motive 2. 
De nieuwe DAC-V1 is de nieuwe asyn-
chrone DAC met ingebouwde voor-
versterker en Klasse A hoofdtelefoon-
versterker. Ideaal voor iedereen die 
muziek afspeelt vanaf zijn computer of 
MAC. In deze kamer demonstreren we 
ook verschillende digitale en USB ka-
bels met elkaar.
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Peachtree Audio
Peachtree Audio maakte in 2007 een 
geweldige entree in de hifi -wereld met 
de baanbrekende Decco: ‘s werelds 
eerste geïntegreerde versterker met een 
USB-ingang. Via deze ingang en de in-
gebouwde digitaal-naar-analoog con-
verter konden muziekliefhebbers voor 
het eerst muziek rechtstreeks vanaf 
hun computer afspelen. Met hun per-
fecte mix van design en prestaties, de 
geïntegreerde ESS Sabre 24/192 DAC-
modules en de 6N1P buis in de voor-
versterker vormen Peachtree Audio ver-
sterkers een perfect uitgangspunt voor 
iedere streaming audio-installatie met 
high-end aspiraties. 

Het assortiment
De huidige Peachtree Audio assorti-
ment bestaat uit de drie geïntegreer-
de versterkers, twee voorversterkers, 
diverse luidsprekers, een DAC en één 
eindversterker. Misschien kunnen we 
tijdens de Nationale AV Dagen zelfs al 
de opvolger van de 499 euro kostende 
Peachtree DAC-iT laten zien, een DAC 
waarover Jon Iverson in het Amerikaan-
se Stereophile schreef: “If you’re spen-
ding under $500, or even up to $1000, 
this is a DAC you have to hear.”

PSB Speakers
PSB Speakers is een Canadees luidspre-
kermerk met een rijke 40-jarige historie 
dat is opgericht door Paul Barton. De 

Ludoma Services zal tijdens 

de Nationale AV Dagen in 

Veldhoven demonstreren 

met luidsprekers van het 

Canadese merk PSB Spea-

kers en de versterkers van 

het Amerikaanse Peachtree 

Audio. Als bron gebruikt Lu-

doma onder andere de be-

kende Apple TV, die optisch 

digitaal verbonden zal wor-

den met de geïntegreerde 

24/192 DAC van de Peachtree 

Audio versterkers. 

Ludoma Services
RUIMTE 119

letters PSB staan voor Paul & Sue (zijn 
vrouw) Barton. PSB Speakers heeft veel 
baanbrekend akoestisch onderzoek 
verricht in het onderzoekscentrum van 
NASA en is mede daardoor in staat be-
tere luidsprekers te ontwikkelen. 
 
Uitgebreid assortiment
PSB heeft in alle populaire prijsklassen 
wel een luidsprekerlijn beschikbaar: 
van de zeer voordelige, maar uitermate 
goede Alpha serie (de Alpha B1 wordt 
sinds zijn introductie in 2007 ieder jaar 
weer geroemd door Stereophile en The 
Absolute Sound), via de Image- en de 
Imagine serie tot aan de huidige Syn-
chrony toplijn. In iedere luidsprekerse-
rie vind je ook bijpassende subwoofers, 
centerspeakers en surroundspeakers.

M4U Hoofdtelefoons
Luister je liever alleen? Met de M4U 1 of 
de M4U 2 Noise-Cancelling hoofdtele-
foon kun je in volledige afzondering ge-
nieten van je eigen privé-concert. Door 
het volledig gesloten systeem heeft de 
omgeving geen last van jou, en door de 
ingebouwde Noise-Cancellation (M4U 2) 
heb jij ook geen last van je omgeving.
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Roksan heeft het ontwerp gekocht en 
vervolgens technisch compleet veran-
derd en aangepast aan de Roksan stan-
daard, de modellen voorzien van een me-
talen behuizing, gebruik van high-end 
componenten met een fantastisch re-
sultaat. Een zeer solide, fantastisch klin-
kende versterker, die er waanzinnig uit-
ziet (het formaat van een lp hoes) en die 
ervaring begint al als je de doos opent.
Deze serie wordt de komende tijd uit-
gebreid met een cd-speler, cd trans-
port, dac en streamer.
Enkele specifi caties van de versterker: 
150 Watt aan 4 Ohm, 75 Watt aan 
8 Ohm, 16 kanalen, Bluetooth inputs 
voor iPhone, iPad, smartphone en ta-
blet. Stel je voor een feestje en 16 ver-
schillende mensen kunnen de muziek 
op hun iPhone laten spelen!

Draadloze luidsprekers
De Oxygene Serie wordt gedemon-
streerd met de Monitor Audio Gold GX 
serie, de GX 50, GX 100, GX 200 en GX 
300. We demonstreren surround en 
stereo met de nieuwe MASS serie van 
Monitor Audio, waarvoor we elektro-
nica van Onkyo gebruiken. Daarnaast 
wordt de Leema Elements serie ge-
demonstreerd met de Monitor Audio 
Apex Serie.
Verder de Airstream WS 100, draad-
loze luidsprekers die speciaal zijn ont-
wikkeld om audio uit pc, laptop, PDA, 
etc. perfect te laten klinken en de Air-

stream S300, compact Airplay - actieve 
150 Watt stereo luidspreker, makkelijk 
te gebruiken met draadloze technolo-
gieën en te integreren in uw draadloze 
(thuis)netwerk.

En verder…
Daarnaast kunt u in ruimte 19 de draai-
tafels van Transrotor vinden en de luid-
sprekerstandaards en Milan Hifi  racks 
van Custom Design… En tot slot mo-
gen wij u melden dat in één van de 
ruimtes van Onkyo surround en stereo 
gedemonstreerd gaat worden met de 
Monitor Audio Platinum serie, de ruim-
te is ingemeten met behulp van de ap-
paratuur van Audyssey Pro.

 
Monitor Audio, www.monitoraudio.nl

RUIMTE 19

Primeur voor deze show is de Oxygene serie van Roksan. Roksan is een samenwerking 

aangegaan met de bekende Deense ontwerper Bo Christensen. Bo Christensen is de 

ontwerper van het merk Artora, een merk wat eerder op de Nederlandse markt is 

geweest maar niet succesvol was. 

Monitor Audio
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More Music zal op de Natio-

nale AV Dagen 2013 aanwe-

zig zijn met de meeste lijnen 

uit ons zeer uitgebreide pak-

ket. Zoals gebruikelijk zijn 

er weer een aantal deskun-

dige en enthousiaste verte-

genwoordigers van onze le-

veranciers te gast om al uw 

vragen te beantwoorden. 

More Music
RUIMTE 32

  
More Music, www.moremusic.nl

Er zal gespeeld worden met Audio Physic 
luidsprekers, namelijk met de Classic 20 
uit de zeer goed ontvangen Classic lijn, 
en de nieuwe Avantera plus+. Audio 
Physic ontwerper Manfred Diestertich 
zal aanwezig zijn om alle ins en outs 
van zijn ontwerpen uit de doeken te 
doen. De Classic 20 gaat spelen samen 
met Primare elektronica, de DAC30 DA-
converter in combinatie met de Pre32 
en A34.2 voor- en eindversterker. Van 
Primare is Sales Manager Siemen Algra 
beschikbaar voor uitleg.

Zeer interessante primeurs
De Avantera plus+ wordt gecombi-
neerd met de nieuwe Simaudio Moon 
740P voorversterker en de 860A eind-
versterker uit de EVO-serie. Costa Kou-
lisakis, V.P. Sales & Marketing van Sim-
audio Moon Canada, is in Veldhoven 
aanwezig voor al uw vragen. Als bron 
in dit systeem wordt een Aurender Re-
ference Music Server gebruikt, via een 
DAC van dCS. We zijn blij dat we het 
publiek wederom kennis kunnen laten 
maken met David Steven, Managing 
Director van dCS. 
De gebruikte bekabeling is natuur-
lijk van onze eigen topmerken, MIT 
en Shunyata. Grant Samuelson, Direc-
tor Of Sales & Marketing van Shunyata 
komt over uit de USA voor al uw vra-
gen. Vanzelfsprekend laten we hier-
naast van al onze lijnen het belangrijk-
ste nieuws zien, waaronder nog een 
aantal zeer interessante primeurs. 
Alle reden dus om even bij More Music 
in ruimte 32 binnen te lopen.
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Mutrox, www.mutrox.com

Mutrox

Mutrox Soundproof Solutions, specialist in geluidsisolatie en akoestiek, pakt op de Nationale 

AV-Dagen in Veldhoven groots uit met een aantal bijzondere akoestische innovaties. 

Filmliefhebbers worden getrakteerd op de wereldpremière van de Mutrox Custom CineBlox; 

speciale modules waarmee vrijwel iedere ruimte eenvoudig omgetoverd kan worden tot een 

privé-bioscoop. Ook geeft het bedrijf een unieke demonstratie van akoestische perceptie, 

waarbij bezoekers worden meegenomen van wanklanken naar perfect geluid.

RUIMTE 10 & 12

Mutrox Custom CineBlox
Een privé-bioscoop. Welke fi lmliefheb-
ber droomt er niet van? Een mooie 
ruimte met perfecte akoestiek, krach-
tige speakers, een dikke subwoofer en 
natuurlijk een beamer met projectie-
scherm. Het omtoveren van de gara-
ge of oude kinderkamer in een fi lmzaal 
brengt echter nogal wat rompslomp 
met zich mee. Om nog maar te zwij-
gen van de kosten die er normaliter 
mee gemoeid zijn. Mutrox Soundproof 
Solutions laat de droom van een 
thuisbioscoop uitkomen met Mutrox 
Custom CineBlox; revolutionaire prefab 
modules waarmee iedereen thuis een-
voudig een bioscoop kan creëren.
De CineBlox worden computergestuurd 
vervaardigd uit gerecycled plaatmateri-
aal, afgevuld met ecologisch vlaswol en 
bekleed met een akoestisch transparan-

Ervaar de invloed van akoestiek
De akoestische specialisten van Mutrox 
trekken op de beurs alles uit de kast 
om de meest gevreesde fenomenen op 
het gebied van tandenknarsende ge-
luidsweergave ten gehore te brengen. 
In korte sessies worden diverse vormen 
van verkleuring en vertroebeling van 
het geluidsbeeld aangetoond.
Na het pijnigen van de oren is het tijd 
om te genieten van geluidsweergave 
zoals het hoort. Tijdens de sessie wordt 
het belang van speakerplaatsing, re-
fl ectiebeheersing en room-mode aan-
pak uitgelicht, zodat u kunt zien hoe u 
de klank van uw eigen geluidsinstalla-
tie naar een hoger niveau kunt tillen.

te stof. Zo ontziet u niet alleen het mi-
lieu, maar geniet u ook van de warme 
uitstraling van ruwe, natuurlijke materi-
alen. De modules zijn bij een verhuizing 
gewoon mee te nemen, zonder dat u 
een aannemer moet inhuren om de 
ruimte weer in z’n oude staat te krijgen. 
Wilt u geen ruzie met de buren? Dan 
kunnen de CineBlox ook uitgerust wor-
den met een geluidsisolerende laag.

Een betaalbare bioscoop
Met de Mutrox Custom CineBlox is het 
hebben van een privé-bioscoop niet 
langer voorbehouden aan de ‘hap-
py few’. Een kamer van 3 x 4 meter is 
met de Custom CineBlox in één dag 
omgebouwd tot privé-bioscoop vanaf 
€ 3.900,- Inclusief BTW. U hoeft alleen 
nog maar een leuke fi lm uit te kiezen 
en de popcorn op te warmen!
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Onkyo heet u van harte 

welkom om onze nieuwe 

producten en systemen te 

beluisteren en bekijken. 

Producten van hoogwaar-

dige kwaliteit. 

maken met wat Audessey roomcorrectie doet. Audyssey le-
vert prestaties van ongekend niveau.
 
Pure stereo
Voor de pure stereo demonstratie gebruiken we de 
Onkyo M-5000R eindversterker, de P-3000R voorversterker, 
de C-7070 cd-speler en luidsprekers van een topmodel uit de 
Quadral Aurum-serie. De luidsprekers komen uit de nieuwe 
high-end lijn van Quadral. Zonder overdrijving: hier schieten 
superlatieven te kort. De Aurum-serie laat u opnames die u 
dacht te kennen, heel anders beleven. Qua openheid, door-
tekening en natuurlijkheid weergaloos.

Zo presenteren wij u enkele nieuwe producten zoals Head-
phones, 501 series van TEAC, 01 reference series van TEAC, 
Onkyo TX-NR525, TX-NR626 en de LS-3100 Wit maar ook 
de nieuwste Quadral signo Avantgarde line up. De mensen 
van Sound&Vision Consulting verzorgen verschillende luis-
tersessies.

Vragen
Na elke demonstratie heeft u alle tijd om ons vragen te stel-
len, want uiteindelijk gaat het erom dat u met goede infor-
matie een goed gevoel overhoudt aan wat u ziet en hoort. 
Zowel in stereo als in surround. Waarbij we u kennis laten 

Onkyo
RUIMTE 110, FRIESLAND FOYER 1 & MEIERIJ FOYER 1 
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Onkyo, www.onkyo.nl

5.1 Meerkanaals
De eerste 5.1 meerkanaals demonstratie wordt met Audyssey 
XT-32 gegeven met de Onkyo surround-receiver TX-NR818, 
de BD-SP809 Blu-ray-speler en de Chromium-lijn van Qua-
dral. Het levert een zeer nauwkeurig en uitgewogen geluid 
op. Nagenoeg alle akoestische problemen zullen verleden 
tijd zijn. De eenheid tussen luidsprekers en subwoofer(s) is 
vrijwel naadloos. U zit middenin de fi lm en op de voorste rij 
bij een concert. Instrumenten en stemmen worden duidelijk 
met meer focus en defi nitie weergegeven. 
Tevens geven wij een 5.1 meerkanaals en stereo demonstra-
tie met Audyssey Pro. Hierbij staan de Onkyo PR-SC5509 sur-
round voorversterker en BD-SP809 Blu-ray-speler centraal. De 
luidsprekers zijn uit de Platinum-serie van Monitor Audio.

Audyssey Pro
Audyssey Pro gaat een hele grote stap verder dan Audyssey 
XT-32. Zo kan de professionele meetmicrofoon veel meer in-
formatie vastleggen en opslaan. Dat zorgt voor een veel dy-

namischer en natuurlijker geluid dan wat normaal mogelijk 
is met roomcorrectie. Audyssey Pro stelt u ook in staat om 
veel meer invloed uit te oefenen op het geluid. Nooit eerder 
was een subwoofer zo nauwkeurig en strak in te regelen. 
Onkyo is de enige in zijn prijsklasse die zowel bij stereo als 
in surround ver achter de speaker het geluid kan opbouwen. 
Diepte maakt het mogelijk om bij stereo-opnamen ‘door de 
opname’ te lopen. Ineens staat elk instrument en elke stem 
los in de ruimte; instrumenten en stemmen op ware groot-
te... Een heel bijzondere beleving. 
Bij onze presentaties maken wij gebruik van netkabels van 
Purist Audio Design. Interlinks, HDMI-kabels en luidspre-
kerkabels zijn van AudioQuest. Schone stroom hebben wij 
dankzij de KE Powersource+. 

Sound&Vision Consulting
Wij van Sound&Vision Consulting zijn al bijna 15 jaar werk-
zaam in de bijzondere wereld van beeld en geluid. Onze ken-
nis is zeer uitgebreid, zowel van betaalbare apparatuur als 
van het topsegment. Wie op zoek is naar nieuwe apparatuur 
of aanpassingen wenst in bestaande beeld- en geluidsappa-
ratuur, kan bij ons terecht. Akoestiek is daarbij van zeer gro-
te invloed op geluidsbeleving. Daar past Audyssey Pro zeer 
goed bij. Voor surround-weergave is Onkyo onze belang-
rijkste leverancier. Onkyo is al sinds jaar en dag de grootste 
speler op dat gebied. Zijn hoogwaardige 3-dimensionale ge-
luidsbeeld maakt Onkyo uniek. Wij zijn trots om dit merk op-
timaal toe te passen in onze installaties.
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Pioneer

De nadruk gaat bij Pioneer 

liggen op de mogelijkheden 

die we hebben als je de toe-

stellen in je netwerk gaat 

verbinden, wat voor consu-

ment je ook bent…

BARONIEZAAL

De pure audio liefhebber zal worden 
bediend met een mooie set bestaande 
uit de A-70 stereoversterker, de N-50 
netwerkspeler en de PD-50 sacd-spe-
ler. De consument met een wat kleiner 
budget komt bijvoorbeeld uit bij de A-
30 stereoversterker, N-30 netwerkspe-
ler en de PD-30 sacd-speler.

N-50 & N-30
De N-50 en N-30 zijn hoogwaardige 
netwerkspelers die AirPlay van Apple 
en een brede waaier aan bestandsfor-
maten ondersteunen, waaronder hoge 
resolutie fi les (192 kHz/24 bit). Boven-

dien kunnen ze content van verschil-
lende dragers aan: iPhone/iPad/iPod en 
Mac, maar ook pc, NAS of USB. 

A-70 & A-30
In de A-70 stereoversterker zit jaren er-
varing met audiotoestellen die stereo 
op haar zuiverst weergeven. Dit verfi jn-
de component is uitgerust met de mo-
dernste technologie. Zo zorgt de super 
effi ciënte Power MOS FET (klasse D) 
voor een pure geluidsweergave. Daar-
naast beschikt de A-70 - afgeregeld in 
de AIR Studios - over ESS 192 Khz / 32 
bit SABRE32 DACs van topkwaliteit en 
een asynchroon USB DAC-systeem die 
geluidsbronnen tot 192 kHz / 32 bit 
aankan. De ideale oplossing voor ge-
bruikers die hun toestel rechtstreeks 
aan een Mac of pc willen koppelen. Een 
waaier van andere componenten, spe-
ciaal geselecteerd voor geluidsfanaten, 
zoals de twee zwarte, afgeschermde 
transformators (voor eind- en voorver-
sterking), vervolledigen het indrukwek-
kende lijstje troeven van de A-70.

De A-30 beschikt over grote, krachtige 
transformators en heeft een symme-
trische L/R-opstelling met een direct-
energysysteem. Hij heeft een vermogen 
van 70 Watt + 70 Watt en is uitgerust 
met een MM phono-ingang waarop je 
een draaitafel kunt aansluiten. De A-70 
biedt bovendien MC-ondersteuning.

PD-50 & PD-30
De sacd-spelers PD-50 en PD-30 staan 
garant voor een strakke weergave van 
muziek en passen zo perfect in de ‘Pure 
Audio’-fi losofi e van Pioneer, waar-
in een hoge reactiesnelheid en open 
sound een hoofdrol spelen. De exper-
tise van professionele opnamestudio’s 
vormt de leidraad van dit ontwerp bij 
Pioneer. De PD-50 beschikt over twee 
transformators die de analoge en di-
gitale stroomtoevoer van elkaar schei-
den. Bovendien is dit model uitgerust 
met Hi-bit DSP-technologie (32bit), die 
een levensechte geluidsweergave mo-
gelijk maakt. De PD-50 en PD-30 heb-
ben volledige ondersteuning voor iPho-
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Pioneer, www.pioneer.nl

ne, iPad en iPod. Gebruikers die willen 
genieten van de geavanceerde DAC-
mogelijkheden van de PD-50 kunnen 
externe bronnen digitaal met de ver-
sterker verbinden via de optische of co-
axiale DAC-ingang.

Homecinema
De Homecinema liefhebber vindt zijn 
gading met de SC-LX86 AV-recei-
ver en de BDP-LX55 3D Blu-ray speler 
met sacd, of uiteraard één van zijn vele 
goedkopere varianten. Consumenten 
die reeds een set hebben kunnen mak-
kelijk de streaming voordelen toevoe-
gen door middel van bovengenoemde 
N-30 of N-50. Maar zelfs de BDP-450 
of BDP-LX55 Blu-ray spelers volstaan 
om de muziek op je pc te benaderen, 
Youtube fi lmpjes te bekijken of Pica-
sa foto’s te delen. Goed geluid wordt 
hierbij gegarandeerd door de fantasti-
sche S-81 en S-71 luidsprekers.

Streamen
De nieuwe compact P1 set zorgt voor 

een heerlijke sound met een compac-
te en makkelijk te bedienen set. Maar 
ook voor de kleinere budgetten en de 
beperktere ruimtes zijn er vandaag de 
dag ongekende mogelijkheden: met de 
BTS bluetooth luidsprekers kan je van-
af je smartphone, tablet of pc recht-
streeks muziek streamen naar deze 
luidsprekers.
Met de SMA sets doe je hetzelfde via 
je Wifi  netwerk of zelfs via Wifi -direct 
als er geen Wifi  netwerk beschikbaar is. 
Zelfs V-tuner internetradio is beschik-
baar en handig te bedienen via de App 
op je iPhone of Android. De XW-SMA3 
is autonoom en kan je meenemen naar 
de tuin of het strand. Tot slot bieden 
microsets, zoals de X-HM81, Home ci-
nema systemen zoals de BCS-FS525 
en Compacte iPhone docking stations 
eveneens al deze streaming mogelijk-
heden, naast de klassieke bronnen.

En verder…
En dan zijn we er nog niet… De DDj-
AERO is bijvoorbeeld een DJ control-

ler die eveneens draadloze verbindin-
gen toelaat met vier smartphones uit 
het publiek. En ook ons Mobile gamma 
moeten we niet vergeten. De Appra-
dio, de navigatietoestellen en de AV-
toestellen voor de auto maken gebruik 
van de AppRadio mode. Concreet wil 
dit zeggen dat ze een verlenging van je 
Smartphone worden en zo tal van on-
line diensten op het Pioneer scherm in 
je auto toveren. Denk daarbij aan Inter-
netradio, Inrix verkeersinfo, coyote fl its-
info, Facebook, Twitter, Internet brow-
sen, AHA radio, enz. Het lijstje is schier 
oneindig!
Mixtrax is dan weer een DJ media play-
er die je in al Pioneers businesslines te-
rugvindt en die met je muziek doet wat 
een DJ zou doen. Actieve of meer rus-
tige mixen maken aan de hand van tal 
van variabelen van elk nummer (zoals, 
BPM, akkoorden, enz.)
Komt dat zien & horen!
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Sennheiser is als innovatieve producent altijd op zoek naar nieuwe toepassingen in de 

audiotechnologie. Met een passie voor geluid biedt Sennheiser audiofi elen, artiesten, 

sporters, dj’s, reizigers, gamers en muziekliefhebbers de beste geluidskwaliteit. Tijdens 

de Nationale AV Dagen toont Sennheiser vol trots het beste wat zij op het gebied van 

geluidsweergave te bieden heeft. 

Sennheiser

RUIMTE 18

  
Sennheiser, www.sennheiser.nl

Met de HD800 gaat er geen noot meer verloren in uw 
muziekbeleving. De expertise die Sennheiser de afgelopen 
60 jaar heeft opgedaan, is verenigd in deze prachtige 
hoofdtelefoon. Een ware pionier. Ook zijn broertje, de HD 
700, en de high-end in-ear hoofdtelefoon IE 800, laten u 
versteld staan met hun kracht aan pure geluidsweergave.

MOMENTUM
De hero uit het productgamma van Sennheiser, de 
MOMENTUM, kunt u hier tevens in volle glorie bewonderen. 
Rijk gedetailleerd geluid in een verfi jnd design. De beroemde 
geluidskwaliteit van Sennheiser wordt tastbaar met de 
MOMENTUM.

Nieuw
Nieuw binnen Sennheiser’s portfolio zijn de sublieme hoofd-
telefoonversterkers HDVD 800 en de HDVA 600. Gekoppeld 
aan één van Sennheiser’s high-end hoofdtelefoons leveren 
deze versterkers de ultieme akoestische performance.

Bezoek ons tijdens de Nationale AV Dagen en beleef geluid 
zoals het bedoeld is.



Bezoek onze website voor het volledige dealeroverzicht 
www.audiac.nl of bel 030-6049000

Revel Performa 3 series Luidsprekers zijn onvergelijkbaar.

Ontwikkeld volgens Harman International’s nieuwste

researchmodellen en compromisloze testfaciliteiten nemen ze

afstand van alles wat we denken te weten van een luidspreker

in deze prijsklasse. Vanuit de elegante kastconstructie

projecteren de Performa 3 series een groots, krachtig en

verfijnd klankbeeld dat volledig vrij komt van de luidsprekers.

Revels’ uitzonderlijk uniforme afstraalgedrag en lineair

frequentieverloop zorgen voor een muzikale ervaring die je

niet meer los zal laten.

NO COMPROMISES.
NO COMPARISON.



Audio-Technica
Audio-Technica ver-
nieuwt na zeven 
jaar de topmodel-

len uit de open-
hoofdtelefoon se-

rie. Voor het eerst in 
Europa zullen de nieu-

we modellen ATH-
AD500X, AD700X, 
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Servi-Q, www.servi-q.nl

Servi-Q
Servi-Q zal tijdens de Nationale AV dagen aandacht beste-

den aan alle door haar geïmporteerde merken. Accenten 

zullen gelegd worden op een aantal specifi eke nieuwe pro-

ducten en aan het merk Audionet dat Servi-Q gaat vertegen-

woordigen voor Nederland en België.

RUIMTE 115

Van Canton zal de recent geïntrodu-
ceerde Chrono SLS serie volledig te be-
wonderen zijn. Deze is opgebouwd 
met traditionele chassis van Canton, 
zoals de aluminium woofers met de 
gepatenteerde Wave-technology en 
keramische tweeter. Deze dynamische 
luidsprekers zijn volgens Canton tradi-
tie zeer fraai afgewerkt. Natuurlijk zal 
ook de inmiddels historie rijke Vento 
serie te zien zijn, alsmede de vernieuw-
de GLE-serie die nieuwe maatstaven zet 
in de instapklasse. In de demonstratie 
opstelling maakt de Reference Jubilee 
luidspreker, die speciaal voor het 40-ja-
rige bestaan van Canton is ontworpen, 
zijn opwachting. Ze zullen worden aan-
gestuurd door Audionet apparatuur..

AD900X en AD1000X te bewonderen 
zijn, alsmede de nieuwe topmodellen 
WS77 en WS99 uit de portable-serie. 
Een luisteropstelling is aanwezig.

Advance Acoustics
Advance Acoustics pakt uit met de nieu-
we voor- en eindversterker X-Preamp en 
X-A160, die door de nieuwe designlijn 
zeker de aandacht op zich zullen doen 
vestigen. Ook zal er aandacht zijn voor 
de Bluetooth producten zoals de nieuwe 
Bluetooth ontvanger WTX-1000 met di-
gitale uitgangen en zodoende aangeslo-
ten kan worden op een D/A converter. 

Oehlbach
Oehlbach heeft veel ontwikkelcapaci-
teit gestoken in nieuwe powersockets. 
Alle nieuwe modellen blinken uit door 
een geweldige prijs/kwaliteitsverhou-
ding en zullen aanwezig zijn, inclusief 
de nog niet eerder vertoonde Power-
station 909.

Audionet
Wij zullen trachten de verpletterende 
eerste indruk die wij van het Duitse Au-
dionet kregen aan u over te overbren-
gen. Dit bijzondere en gerenommeer-
de high-end merk heeft recentelijk in 
Duitsland de nodige stof doen opwaai-
en met de introductie van netwerk-
producten zoals de DNA (netwerk-ver-
sterker), DNP (netwerk-voorversterker) 
en DNC (netwerk-client). Duitse revie-
wers, die als eerste toegang kregen tot 
deze producten, zijn dermate lovend 
dat deze nieuwe modellen als referen-
tie zijn uitgeroepen. Los van de lovende 
kritieken over de uitzonderlijke geluids-
kwaliteit springen ook de bedienings-
mogelijkheden in het oog. Zo kunnen 
deze nieuwe Audionet producten be-
diend worden door een ‘klassieke’ IR-
systeemafstandsbediening, een Apple 
of Android App, maar zelfs ook door 
een PC of Mac of via RS232.



58  NATIONALE AV-DAGEN

Een spectaculaire demonstratie met de Focal Uto-
pia serie, met ondersteuning van Utopia Center 
iEar’ in Tilburg. Wij demonsteren verschillende 
modellen uit de Utopia serie op de wereldberoem-
de en zeer krachtige McIntosh versterkers. Dit duo 
heeft op verschillende internationale shows vele 
prijzen gekregen, en zal ook hoge ‘ogen’ gooien 
op de nationale AV dagen. Tevens introduceren 
wij onder andere de nieuwe Chorus 700 serie, de 
nieuwe Spirit One hoofdtelefoon ‘Rood’ en nog 
verschillende andere nieuwe producten van Focal.

Inakustik & Artsound
We nemen ook verschillende ‘primeurs’ van Inakus-
tik mee, om te tonen en te demonstreren. Wat 
dacht u bijvoorbeeld van de ‘best geteste luidspre-
kerkabel’ in Duitsland: de Inakustik LS-1603! Er-
vaar een high-end techniek in de praktijk en geniet 

RUIMTE 34

Wat kunt u verwachten van Smart Audio?

Smart Audio

van de ultieme geluidskwaliteit in aansturen van luidsprekers. 
Ook zijn er diverse nieuwe producten van Artsound, die uiter-
aard niet mogen ontbreken! 
Wij vertellen u graag meer over onze producten en laten u ver-
rassen op de ‘Nationale AV Dagen’ in ruimte 34 te Veldhoven.

Smart Audio, www.smart-audio.nl



  
Symphony Audio Import, 

www.symphonyaudioimport.com

versterker en 2500S cd-speler. Naast 
digitaal komt bij Symphony Audio Im-
port uiteraard ook de analoge liefheb-
ber aan zijn trekken met de Bergmann 
Magne en de VPI Traveler.
Verder zullen alle Nagra producten van 
de partij zijn en zal alles worden aange-
sloten met Kubala Sosna kabels. 

RUIMTE 30Symphony 
Audio Import
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Symphony Audio Import heeft merken in haar pakket 

die zich allen bevinden op het vlak van high-end audio. 

Wat te denken van Magico, Zanden, Bergmann, VPI, Na-

gra en Kubala Sosna…

Van deze topmerken heeft Symphony 
Audio Import een aantal pareltjes bij 
zich in Veldhoven. Zo is daar te beluis-
teren de net geïntroduceerde Magico 
S1 luidspreker. De S1 bestaat, net als 
de andere Magico modellen, uit een 
volledig aluminium behuizing. Een 
‘monocoque’ met een wanddikte van 1 
cm en 30,5 cm in diameter. Naast het 
geheel ontbreken van storende naden, 
zijn de andere voordelen het minima-
liseren van diffractie, inwendige reso-

nanties en benodigde dempingsmate-
rialen. Uiteraard is ook deze bijzondere 
behuizing inwendig, net als bij de gro-
tere S5, voorzien van nauwkeurig be-
rekende massief aluminium verstevi-
gingsribben. Hierdoor ontstaat een 
enorm stijf en stabiel geheel. Met haar 
gewicht van 46 kilo per luidspreker is 
de S1 dan ook zeker geen lichtgewicht 
te noemen…
Van Zanden zal er gespeeld worden met 
de 8120 eindversterker, de 3100 voor-

NATIONALE AV-DAGEN



Listen and you’ll see

www.bowers-wilkins.nl

Bezoek stand 14 tijdens de Nationale AV 

dagen en beleef de 800 Diamond.

12/13/14

STAND:
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TAD, www.tad-labs.com

Geef je ogen en oren de kost en laat 
je overtuigen door de luidsprekers 
van TAD. Zo zullen te zien en te ho-
ren zijn: de TAD Compact Reference 
1, de TAD E1, de TAD C2000 voor-
versterker, de TAD M2500 eindver-
sterker en de TAD D600 SACD-spe-
ler/DAC.

TAD staat voor Technical 

Audio Devices en is onder-

deel van de Pioneer Corpo-

ration. Deze fabrikant van 

ultra high-end luidsprekers 

ontwikkelt zijn producten 

vanuit de fi losofi e dat het 

publiek in staat moet zijn 

om in hun eigen thuisom-

geving toegang te hebben 

tot de volste en zuiverste 

geluidservaring mogelijk. 

Kortom, TAD wil je het ge-

voel geven alsof het con-

cert zich in je woonkamer 

afspeelt. Bij de AV-dagen 

kun je zelf oordelen of TAD 

deze missie waarmaakt.

RUIMTE 20

TAD
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Viertron, www.viertron.nl

Op de show zal Viertron u verschillen-
de producten laten zien waarmee de 
muziek wel hoorbaar is maar de luid-
sprekers compleet onzichtbaar zijn. Of 
luidsprekers die juist wel gezien mo-
gen worden in al hun glorie van de-
sign. Ook de bediening met conventi-
onele afstandsbedieningen kan steeds 
vaker weggewerkt worden in comple-
te Domotica oplossingen of geschie-
den via iPad en iPhone. Ook hiervan 
zal Viertron de nodige voorbeelden la-
ten zien waarmee het complete huis op 
een simpele manier centraal bediend 
wordt.

Meridian
Van Meridian hebben we twee uiter-
sten te showen, de nieuwe Explorer 
USB DAC als kleine reus en de nieuwe 
Range Rover met full Meridian audiosy-

steem. Dit alles geïnspireerd in en om 
een huiskamer ingericht met Meridian.

Producten van de volgende merken-
hebben wij bij ons ter demonstratie en 
kennismaking: Tevens van allemaal een 
of meerdere noviteiten.

- Musical Fidelity
- Meridian
- Supra
- Acoustic Energy
- Thorens
- Inno
- Abitana
- Novasonar
- RTI

Viertron
UTRECHT FOYER

Wie zich tegenwoordig oriënteert op de aanschaf van nieuwe AV oplossingen ontdekt al 

snel dat er de laatste jaren veel ontwikkelingen zijn geweest. Natuurlijk in design en func-

tie maar bovenal in het integreren van deze spullen in het huis. Als we tot voor kort een 

audioset kochten stond deze los in de kast of op een dressoir. Tegenwoordig hechten we 

steeds meer waarde aan de inrichting van ons huis. We willen wel muziek in alle ruimten, 

maar niet de ‘vervuiling’ van overal luidsprekers.
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Yamaha, yamaha.com

RUIMTE 111

Bij Yamaha staat de beleving van audio en 

video centraal, zowel op puur entertainend 

als professioneel vlak. En dat voor al 125 

jaar!

Yamaha

Zij zijn het enige merk ter wereld dat in alle takken van geluid 
vertegenwoordigd is. Zo zijn er muziekscholen waar arties-
ten worden opgeleid, instrumenten waar artiesten op spe-
len, apparatuur om in de studio opnames te maken, appara-
tuur om bij een concert het geluid over te brengen naar het 
publiek en uiteraard de apparatuur om bij de klant thuis, zijn 
muziek af te spelen.

Smart
Yamaha heeft een aantal primeurs te tonen in Veldhoven. 
Zo is daar de Yamaha RX-V -75 serie. Met de AV-Control-
ler verloopt de afregeling naadloos, ‘smart’ is een passen-
de benaming voor de gemakkelijke bediening en veelzijdi-
ge functionaliteit van deze modellen. Kenmerken die hierbij 
passen zijn: App bediening, netwerk, internet radio, DLNA 
streaming, MHL en eco-mode.

Bluetooth
Een andere noviteit die Yamaha heeft is Bluetooth Streaming 
en Bluetooth App Bediening. Dit zullen ze demonstreren 
door middel van de volgende producten: Restio (ISX-B 820), 
PDX-B 11, MCR-B 142 en TSX-B 232.

En verder…
Tv-accessoires worden een steeds belangrijkere productcate-
gorie. Hierin heeft Yamaha een hele sterke line-up. Dit zul-
len ze demonstreren met de Soundprojector YSP 3300, en 
de Soundbar YAS 201. Hiernaast heeft Yamaha een com-
plete line-up van hoofdtelefoons bij zich die ter demo klaar 
zullen staan. En tot slot speelt er een CD-Netwerk speler om 
te laten zien hoe Yamaha streaming, en ‘traditioneel muziek 
luisteren’ in één apparaat heeft weten te stoppen, met waar-
borging van de Yamaha geluidskwaliteit (CD-N 500).
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