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Maatwerk

AudioSense is importeur en leverancier van de
Australische DEQX. DEQX is uniek door
correctie aan de amplitude in het frequentiedomein maar ook in het fasegedrag oftewel het
tijdsdomein. Duizenden frequentiegebieden
worden in tijd gecorrigeerd om ervoor te zorgen
dat het gehele audiospectrum tegelijkertijd tijd je
oor bereikt. Het stereobeeld is dan 3D.
AudioSense heeft verder een scala aan verschillende luidsprekersystemen beschikbaar die met
DEQX aangestuurd worden. Bij AudioSense
kunt u terecht voor complete high-end
systemen, voor ombouw van bestaande
hoogwaardige passieve luidsprekersystemen naar
actief met DEQX, maar ook voor advies hoe de
DEQX te gebruiken. En voor een demo van de
‘roomcorrection’ bij u thuis. AudioSense is hét
adres voor de zelfbouwer die met DEQX aan de
slag gaat, maar ook hét adres voor de audiofiel
die meer wil.
DEQX HDP-5 en Pre-Mate
De nieuwste versie heeft een prachtig touchscreen om input en volume te bedienen.
Mettertijd komt er ook een smartphone app
voor de bediening. Functionaliteit en kwaliteit is
dezelfde als de voorganger, die ook in het
assortiment blijft.
Met de DEQX [‘deks’] HDP5 wordt het
faselineaire actieve wisselfilter gebouwd met de
speciale software. DEQX is ook het meetapparaat (te besturen met een Windows computer/
laptop). Daarnaast is DEQX een voorversterker,
een DAC en heeft zeer uitgebreide ‘roomcorrection’.
Prijs:
DEQX HDP5 € 6495 prijzen naar
verwachting en begin 2015 leverbaar
Pre-Mate € 5995
Meer informatie:
www.audiosense.nl
info@audiosense.nl
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The Cambridge Audio G2: Ultra draagbaar.
Ultra presterend
De G2, ontworpen in Londen door Cambridge
Audio is een stijlvolle, hoogwaardige en
ultracompacte met Bluetooth draadloos
werkende luidspreker voorzien van batterijen
met extra lange speelduur. De afmetingen zijn
slechts 180 x 67 x 55mm (bxhxd) en de
behuizing is van solide aluminium. Voorts tref je
‘’back-lit, soft touch’’ bedieningsknoppen aan.
De G2 is leverbaar in ‘’Champagne’’ en zwart.
De G2 is voorzien van vier luidsprekers, past in
elke handtas en kan ook in geval van nood een
smartphone opladen. Ook is een mogelijkheid
een smartphone hands free te gebruiken. Tel
daarbij nog eens de speelduur van ruim 10 uur
en de mogelijkheid een tweede G2 aan te sluiten
bij op en de perfecte draagbare luidspreker blijkt
te bestaan. De G2 voegt zich bij Cambridge

Audio’s uitbreidende familie van draadloze
luidsprekers en kan op vrijwel elk Bluetooth
apparaat aangesloten worden en is voorzien van
NFC-technologie voor snelle pairing.
Prijs Cambridge Audio G2 € 129
Meer informatie: www.dimex.nl

CEC lanceert multifunctionele usb dac CD5
Een muziekspeler die via de usb-ingang alle
mogelijke muziekbestanden aankan, waar je ook
cd’s in kunt afspelen, dat is de nieuwe CEC
CD5. Hét antwoord van CEC op de behoefte
aan een hoogwaardig streaming device waarin
ook de cd nog relevant blijft. De CD5 kost €
2.995,00 maar t/m 31 januari geldt een
introductie korting van 10%.
De ESS Hyperstream DAC chip in de CD5
verwerkt via de usb-ingang PCM muziekbestanden tot 32-bit/384kHz en DSD128/5.6MHz in
een volledig gebalanceerd circuit. De coaxiale en
toslink digitale ingangen accepteren PCM
muziekbestanden tot 24-bit/192kHz. De CD5
heeft bovendien een snaaraangedreven cd-loopwerk zodat de gebruiker ook zijn vertrouwde cd’s

kan blijven afspelen.
Een digitaal filter biedt de mogelijkheid te
schakelen tussen FLAT en PULSE (DSD alleen
FLAT). De CD5 heeft RCA en XLR analoge
uitgangen en twee digitale uitgangen, coaxiaal en
toslink. Aan de voorzijde vinden we daarnaast
nog een hoofdtelefoonuitgang.
De CD5 is de eerste usb dac waarin hoogwaardige cd-loopwerk-technologie van CEC is
geïntegreerd. De speler is uit voorraad leverbaar
en te beluisteren bij Chattelin Audio Systems in
Den Haag en TG Acoustics in Midden-Beemster.
Prijs CEC CD5 € 2995
Meer informatie: www.heareverything.eu

