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1. De daad van het kiezen
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2. De gelegenheid, de
vrijheid om te kiezen
3. Voorkeur

... SPIN REMOTE
Het is een vaak gehoord probleem “schat, alweer een afstandsbediening?” Denk je eens in wat voor goede beurt
je zou maken als je met een echt unieke oplossing thuiskomt. De Spin Remote is zo’n uniek product. In z’n uppie
vervangt hij tot acht afstandsbedieningen door het gebruik van allerlei sensoren en kleuren. Het is even wennen,
maar daarna verandert het bedienen van alle apparatuur van pure horror in een puur genot. Bekroond met een
EISA award.

KOM LANGS EN BELEEF!
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Zetfouten en

Dinsdag
> 10:00 - 18:00
woensdag > 10:00 - 18:00
Donderdag > 10:00 - 18:00

Belevingscentrum.

prijswijzigingen
voorbehouden.

3764 BH Soest

Domotica.

Vrijdag
Zaterdag

P

Tel: 035 603 58 25
> 10:00 - 18:00
> 19:00 - 21.00
> 10:00 - 17.00

Parkeren voor de deur.

Gepassioneerd!

Installatie aan huis.

Lekkere koffie.

- Sonos Pay:5
met Flexson Muurbeugel

SONOS en FLEXSON
Sonos is een van de bekendste systemen van draadloze hifi-speakers en audio-componenten. Met Sonos breng je jouw digitale muziekverzameling
samen in één goed werkende app die je vanaf je smartphone of tablet (Apple én Android) of computer bedient. Speel wat je wilt in iedere
kamer waar je een Sonos neerzet, allemaal tegelijk of ieder voor zich.

Maar het kan altijd beter. Door bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan hoe je een speaker neerzet. Het Engelse merk Flexson maakt
stijlvolle en bijpassende vloerstandaards, wandbeugels en muurbeugels. Ze zijn eenvoudig te monteren, zeer robuust uitgevoerd en zorgen voor
nette kabelgeleiding en afwerking voor het complete Sonos systeem. En belangrijker nog; omdat je de speakers een stabiele ondergrond geeft en
beter op het orenvlak kunt richten, gaat alles nog beter klinken ook!

Domotica
Er wordt vaak over gepraat, maar zelden weet men van de hoed en de rand. Wij hebben domotica als specialisme omarmd en gebruiken het zeer
populaire Control4 als thuisautomatiseringssysteem. Wil je van je huis een slim thuis maken? Kom eens een praatje maken met ons. We kunnen je
haarfijn uitleggen wat er wel en wat er niet kan. Als electrostyilisten bieden wij advies en ondersteuning bij de (ver)bouw van je droomhuis.

Van Hal Security Solutions
Domotica gaat veel verder dan een lamp van kleur te laten veranderen. Veelal zijn er combinaties mogelijk met de bediening, om te beginnen de audio
en video, maar ook de airco, verwarming, verlichting, beveiliging, zonwering en ga zo maar door. Wij kiezen ervoor om de specialismen waar wij minder
vanaf weten, in te laten vullen door onze partners die daar beter in zijn. Voor de domotica die geen betrekking heeft op audio en video werken wij
daarom samen met de firma Van Hal Security Solutions.
- Sonos Pay:1
met Flexson Premium Standaard

De nieuwe multiroom revolutie van
Yamaha heeft een naam: MusicCast. Het systeem kan bestaan uit
een enkele all-in-one speaker, een
soundbar en verschillende
hifisystemen door het hele huis,
er zijn zelfs oplossingen om je
bestaande hifi in het systeem op
te nemen.
- Yamaha
WX - 010

En allemaal hebben ze één ding
gemeen, je bedient ze met de
supereenvoudige Yamaha MusicCast
app. Via deze gratis app voor iOS en
Android heb je eenvoudig toegang tot
internetradio, muziek op je eigen
server of via streaming services zoals
Spotify. Ook extern aangesloten
apparatuur zoals TV, Blu-rayspeler of
zelfs platenspeler kunnen probleemloos via het netwerk gestreamd
worden naar één of meerdere andere
MusicCast apparaten in huis.

We laten je graag zien hoe simpel het
werkt, daarna kies je alleen nog maar
wat het beste bij jouw lifestyle past!

- Vet oude
telefoon ;)

Nu Netflix is begonnen met het uitzenden in 4K UltraHD met High Dynamic
Range (HDR), wordt het tijd om daar een geschikte TV voor uit te kiezen. Het
merk Panasonic biedt absolute kwaliteit en een gamma aan 4K TV's. De kleinste
is 40 inch (101cm) in diameter en de grootste maar liefst 65 inch (165cm). Op dat
grote formaat komt 4K UltraHD het best tot zijn recht, zeker met het juiste

- Panasonic
900 serie

bronmateriaal. Zo'n scherp, kleur- en contractrijk beeld moet je gewoon eens
zien.

Van het merk JVC heb je vast wel eens gehoord. De toevoeging D-ILA staat voor
Direct-Drive Image Light Amplification en betekent zoveel als een projector met deze
technologie aan boord ongeëvenaarde prestaties heeft, met de meest natuurlijke
kleurreproductie. Een beeld zó soepel en glad dat het op bioscoopfilm lijkt, met een
contrast waar je van achterover slaat. Het systeem behoort tot een van de beste LCOS
(liquid crystal on silicon) projectie-technologieën. Niet de goedkoopste oplossing,
- JVC
D-ILA RS

wel een van de tofste. De popcorn leveren wij er gratis bij.

Loewe’s design staat op eenzaam hoog niveau en doet een beetje aan Apple denken. De combinatie van
het design met hightech, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid is doorslaggevend geweest voor het
succes van Loewe. Hun producten winnen designprijzen alsof het niets is en onderscheiden zich door
heldere, strakke en elegante vormen die serieus tijdloos zijn gebleken.
Het kan altijd een stapje hoger. Gelukkig zijn wij er om al je
wensen werkelijkheid te maken.
- Loewe
ART 60

Dynaudio
Dynaudio maakt al zo'n 40 jaar op ambachtelijke wijze hele goede luidsprekers.
Zo goed dat ze in de loop der jaren niet alleen speakers voor thuis maken, maar
- Dynaudio
EMIT M10

misschien zelfs groter zijn in de professionele audio voor studiogebruik.

Vandaag-de-dag maakt Dynaudio ook luidsprekers die vanuit de fabriek als Premiumlijn in bijvoorbeeld Volkswagens gemonteerd zitten en beschikken ze over een enorme dosis kennis op het gebied van digitale audiotechnologie en wireless. Van
compact boekenplankmodel tot manshoge vloerstaanders, tot modellen met
ingebouwde versterking. Bijvoorbeeld de Dynaudio XEO 2 en Focus XD.

Een compleet digitaal supercompact en actief speakersysteem dat
menig grote luidspreker compleet de hoek in speelt. Die hebben we staan
en moet je gewoon horen!
- Dynaudio
Focus 20 XD
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Een van de merken die zich als eerste ten doel stelde het
succes van het fenomeen Sonos naar een hoger plan te tillen is Bluesound. Puur op kwaliteit wil het systeem de strijd winnen.
Het is een eersteklas, slim muzieksysteem van echt hoge kwaliteit dat bestaat uit draadloze hifi-luidsprekers en digitale
muziekspelers waarmee je alle muziek die ooit is opgenomen draadloos naar elke kamer in je huis kunt streamen. Wij
kenmerken Bluesound wel eens als de toekomst van kwaliteitshifi in je huis. Inmiddels bestaat de lijn uit drie formaten
actieve modellen, een prachtige soundbar en een subwoofer. Voorts heeft Bluesound drie componenten om de bestaande
hifi-set naar de 21e eeuw te brengen, te weten een streamer, een streamer met ingebouwde versterker en een streamer met
opslag en CD ripper. Bluesound was de eerste die besloot high res streaming te introduceren en is nu ook de eerste die de
nieuwe muziekstandaard MQA (Master Quality Authenticated) heeft omarmd. Wat zeker niet onbenoemd moet blijven is de
intuïtief te bedienen app van Bluesound. We overdrijven niet als we zeggen: die hebben wij thuis ook!

- BlueSound
Familiy
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Meze 99
99 Classics is volgens kenners een regelrechte klassieker
die geen gelijke kent als het op uiterlijk aankomt. Een instant klassieker die
in geen enkel tijdsbeeld zou misstaan. Vergelijkende tests in gerenomeerde
bladen hebben gelukkig ook nog eens uitgewezen dat een Meze ook geweldig
- Meze
99 Classics

klinkt. Omdat het allemaal zo persoonlijk is, zou je zelf eens in onze speciale
hoofdtelefoon luisterruimte moeten komen chillen. Of gewoon luisteren,
dat mag ook!

Onkyo DP-X1
Het Japanse Onkyo laat de walkmantijden herleven met de DP-X1 digital audio player. Deze walkman van de 21e
eeuw is eigenlijk een hypermoderne iPod, maar dan uitgerust met de allerbeste componenten. Zo kan het
toestel MQA (Master Quality Authenticated) decoderen en zonder problemen tot 24-bit/384kHz PCM of tot DSD256
audio streamen. Wifi en Bluetooth apt-X standaard aan boord en uitgerust met een Snapdragon 801 Quadcore
processor op 2,3GHz. Je kunt er dus ook allerlei andere apps uit de Google Play store opzetten.
Mail checken? Tuurlijk. Je hoeft je ook helemaal niet te schamen als je het apparaatje op een serieuze
hifi-set aansluit. Ook dan zul je achteroverslaan van de muzikaliteit, het ding heeft serieuze ballen!

- Onkyo
DP-X1

Sennheiser
Wat je ook verwacht van een hoofdtelefoon of headset: er is altijd een Sennheiser voor jou.
Het design is van hoge kwaliteit en het geluid van Sennheiser is legendarisch. De Momentums
excelleren op vele fronten, maar qua helderheid en detaillering laten ze de rest echt achter zich.

- Sennheiser
Momentum M2 In-Ear
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Volgens sommigen hét nieuwe audioformaat,
volgens anderen een nieuwe HDCD. Wie zal het zeggen? Kort gezegd houdt
MQA in dat de allerhoogste resoluties worden opgevouwen tot een heel klein pakketje en verstopt in een standaard FLAC bestand. Als je nu
het FLAC bestand afspeelt over een apparaat dat MQA herkent, zal de originele resolutie uitgepakt worden. We hebben dus ten eerste een
bestand dat veel beter klinkt dan een MP3, en ook nog eens relatief klein is. Dit betekent dat het te streamen is. Verder pakt MQA nog een
aantal andere problemen aan, waardoor het eindresultaat veel natuurlijker is. Apparaten die MQA kunnen decoderen (zoals van Bluesound
en de Onkyo DP-X1) laten een exacte duplicaat van de opname in de studio horen (mastertape).

Chord Mojo

- Chord
Mojo

Fabrikant Chord heeft een bijzonder exemplaar gemaakt met de compacte maar zeer indrukwekkende USB DAC/hoofdtelefoonversterker die is voorzien van technologie gebaseerd op eigen
gemaakte, geavanceerde DAC’s. De behuizing is uit massief aluminium gefreesd en handig
voorzien van bedieningselementen met kleurcodering. Het apparaat loopt op een batterij en haalt
resoluties tot 768kHz en DSD256. De veelzijdigheid, geluidskwaliteit en prijs-prestatieverhouding
van dit apparaat zijn ongeëvenaard.

AudioQuest Dragonfly
De AudioQuest Dragonfly Black en Red zijn zogenaamde USB DAC’s die de functie van geluidskaart
van je computer, tablet of smartphone overnemen. En dan moet je je hoofdtelefoon
maar weer eens opzetten.Je gaat echt liggen.

- AudioQuest
Dragonfly Black en Red
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- Monitor Audio
Gold

Monitor Audio is een goed voorbeeld van een merk dat kwalitatief
zeer hoog scoort, maar altijd de prijs scherp weet te houden. Als
Monitor Audio met een nieuwe lijn komt, wordt de concurrentie
onrustig en spoeden de meeste liefhebbers zich naar onze
demoruimtes. Hieronder laten we in kort de series voorbij komen

Gold

die internationaal prijzen in de wacht hebben gesleept.

De naam suggereert het al, dit is de winnaar van de drie. De nog betere
kastconstructies met de kenmerkende afgeronde zijkanten zorgen voor
een nog betere reproductie van je kostbare muziek- en filmverzameling.
Naast walnoot, hoogglans wit en zwart ook in schitterend pianolak
ebony. Hierboven zit nog maar een niveau van Monitor Audio die alleen
op aanvraag is te beluisteren en dat is de Platinum serie.

Silver

Rank en stijlvol vormgegeven kan gekozen worden uit een keur aan afwerkingen,
zoals echt rozenhout, walnoot, eiken natuur en zwart eiken houtfineer. Wat

modernere kan ook met hoogglans zwart en wit. Uitgerust met de nieuwste
drivertechnologie, een doordachte kastconstructie en een keuze uit twee boekenplankmodellen, drie vloerstaanders, een middenluidspreker, effect surroundluidsprekers en een actieve (met versterker) subwoofer kan je van intiem klassiek
stereo-opstelling tot volwassen surroundset samenstellen.
- Monitor Audio
Silver

Bronze

Deze lijn legt de lat weer net iets hoger door en doet dat met twee vloerstaanders,
twee boekenplankmodellen, een middenluidspreker, effect surroundluidsprekers en

een zware actieve subwoofer. Het systeem heeft net even meer body en detaillering
dan de vorige en zal de beleving net even intenser maken. Kenmerkend voor alle
series trouwens zijn de C-CAM (ceramisch gecoat aluminium/magnesium) woofers
en idem gold dome tweeters. Het is natuurlijk afhankelijk van allerlei factoren,
zoals budget en woonsituatie, maar de Bronze lijn weet serieus te overtuigen. Deze
luidsprekers zijn er in zwart eiken, walnoot en witgewassen eiken en passen in
iedere inrichting.
- Monitor Audio
Bronze

TEAC is zo’n merk dat vroeger aan de top stond en zichzelf
opnieuw heeft moeten uitvinden. Ze spelen handig in op de
vraag naar kleinere hifisystemen en platenspelers die net
even beter klinken. Vernuftig is hun draaitafel die
high-res AD converter aan boord heeft. We leggen je graag
uit wat hier nu zo geweldig aan is.

- TEAC
TN400

ARCAM

TEAC

KEF LS50

ARCAM.Voor echte muzikaliteit in stereo of surround is de Brexit best rampzalig. De best
klinkende audio komt namelijk best vaak uit de het Verenigd Koninkrijk. Het op en top Britse
Arcam is daar een goed voorbeeld van. Met versterkers van subtiel stereo tot
volwassen thuisbioscoop en alle bijbehorende bronnen een merk om in the picture te houden.

KEF LS50. Een meesterlijk ontwerp dat ooit bij de BBC is geboren is nu ook als wireless versie
verkrijgbaar! We laten dit systeem maar spaarzaam horen, omdat we denken dat de
verslavingsfactor wel eens erg hoog kan zijn. Dus nemen we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid erg serieus! Nu ook verkrijgbaar in een wireless uitvoering!

- Arcam FMJ
en KEF LS 50

Cambridge Audio
Het Engelse Cambridge Audio vaart al sinds de oprichting in 1968 een volledig eigen en vooral ook eigenzinnige koers. Waar
veel merken in dit prijssegment het vaak in een overdaad aan gadgets en kekke vormgevingsaspecten zoeken, is bij
Cambridge Audio altijd de maximaal haalbare geluidskwaliteit voorop blijven staan. De recent geïntroduceerde en uit zes
verschillende apparaten bestaande CX serie is daarop een uitzondering, want de lijn ziet er nog eens waanzinnig uit ook. Van
geïntegreerde versterker en receiver tot een upsampling netwerk muziekspeler en gelukkig zelfs nog steeds een echt
gespecialiseerd cd-transport!

- Cambridge
CXA + CXN

Trouwens, met de Cambridge Audio TVB2 is het merk ook in staat gebleken
een goede en elegante soundbar/subwoofer-combinatie met een zeer
vriendelijk prijskaartje neer te zetten. Gevuld met de laatste technologieën
wordt TV kijken met de TVB2 ineens een serieuze belevenis.
- Cambridge
TVB2

- Hegel
Röst

HEGEL RöST

Stel je voor een kleine, mooie en ongelooflijk veelzijdig audio apparaat die de meest moeilijke luidsprekers die je kunt
bedenken, kan aansturen. Veronderstel een echte HiFi-oplossing die je kunt gebruiken met je iPhone, integreren
in je "smart home" en die al jouw favoriete muziek afspeelt op de manier zoals het bedoeld is.
Geen vervorming van de originele muziek signalen. Geen verstoring in je interieur ... daarom is er de Röst.

Blade Two
We hebben best een speciale band met het merk KEF. Zo zijn wij één van de weinige
speciaalzaken in Nederland waar de Blade Two gewoon in de showroom staat.
Superstrak design, ultra-realistisch geluid. Daar droomt toch elke man van? En het
mooie is: dankzij de elegante, ronde vormen zijn ze ook de favoriet van je vrouw.

... in de muur of het plafond
Soms wil je speakers gewoon niet zien. De oplossing is om ze in de muur of in het

- KEF Blade Two

plafond te integreren. Je kunt je voorstellen dat een luidspreker dan veel meer
ruimte heeft en meestal is het de geluidskwaliteit die er dan bij inschiet. Maar
kwaliteit is ook hier te vinden in de custom install luidsprekers van KEF. Voor ieder
budget is er een oplossing van simpele plafondluidspreker tot multiroom en
surround sound installaties.

- KEF CI5160

Reference
De toevoeging reference zegt het eigenlijk al. Deze lijn is in staat jouw
benchmark te zijn voor alles dat nog gaat komen. In stereo al fantastisch, wij kunnen zelfs een complete KEF Reference bioscoop voor je
demonstreren in onze eigen bioscoopruimte

- KEF Reference 3

Soms heb je al een goed hifisysteem, maar wil je nét een streepje verder. Geloof het of niet, dat kan je bereiken door met bekabeling te
experimenteren. Of door aan ons te vragen wat je in hemelsnaam moet doen. Wij houden van tweaks en hebben meer dan genoeg
ideeën om je bestaande set te upgraden. Een goed voorbeeld is de AudioQuest Niagara 1000 Power Strip.
Een upgrade vermomd als verlengsnoer, die zag je niet aankomen, toch?

- AudioQuest
Niagaro 1000 Power Strip

Bij deze DesignMount hebben ze aandacht besteed aan elk detail en een wandsteun ontwikkeld die pure
luxe uitstraalt. De TV beugel draait naar je toe, waar je ook in de kamer zit. De gemotoriseerde versie
beweegt in één vloeiende beweging naar een vooraf door jou ingestelde kijkpositie. Zet je de TV weer uit,
dan bewegen je scherm en de MotionMount weer soepel terug naar de muur.

Lindemann musicbook:

- Vogel’s
DesignMount

Termen als “klein maar fijn”, “high-end jukebox”, “powerhouse” gaan hand in
hand met het hoge gadget gehalte van deze hificomponenten van Duitse makelij.
Echt van deze tijd. Lindemann audio noemt zichzelf klank-producent.
Hun visie is muziekreproductie die zo natuurlijk en authentiek mogelijk is en ons
technologie laat vergeten. Muziek is een tijdmachine voor emoties: het is een
belangrijk element in onze kwaliteit van leven.

LYNGDORF CD-2 en TDAI 2170

Als je aan het voorfront wilt opereren van wat nu mogelijk is op het gebied van geluidsversterking en reproductie is Lyngdorf jouw merk.
Termen als stijlvol doen het ontwerp eigenlijk tekort. De digitale versterkertechniek is baanbrekend en hun werk op het gebied van
aanpassingen om akoestische tekortkomingen te compenseren zijn ongeëvenaard. Made with love in Denmark.

- Sonus Faber
Olympica I

Zeg PRYMA deluxe en dan heb je gelijk de essentie
van deze hoofdtelefoon van de Italiaanse luidsprekerbouwer
Sonus faber. Deze hoofdtelefoons klinken niet alleen goed, maar zien
eruit om door een ringetje te halen. Prachtig leer en metaal geven de
PRYMA’s een air van mode-statement en juweel. Zelfs Beyoncé is
overstag. Tja, wie zijn wij dan om niet enthousiast te raken? Sonus faber
heeft de echte sporen verdiend met het fabriceren van luidsprekers.
Prachtig van design, maar vooral bijzonder mooi van klank. Het
model Venere is de poging van het bedrijf om de opgedane
kennis en ervaring nu ook in een budgetlijn te verwerken.
Wat ons betreft zijn ze daar wonderwel in geslaagd. En als je
dan toch gepakt bent door hun kwaliteit en je wilt je een beetje
laten inpakken, dan trekken we de Olympica’s tevoorschijn.
- Sonus Faber
PRYMA

Q-Acoustics
Dit merk deed de audio-industrie op de grondvesten sidderen toen ze tien jaar
geleden hun prijs/kwaliteitsniveau van luidsprekers introduceerden. Tot de dag van
vandaag zijn ze daarmee doorgegaan. Verdeeld over vijf lijnen kunnen ze voldoen aan
iedere wens van de verwende luisteraar. En het ziet er nog eens tof uit ook.

- Q-Acoustics
3010

Nu is het uitrichten en speakers op een goed statief zetten één, maar je kunt
het nog beter aanpakken. Dan hebben we het over de akoestiek in kamers. In
moderne interieurs worden vaak harde materialen gebruikt: steen, beton, glas en ga zo maar door. Daarbij komt dan vaak een
minimalistische inrichting. Gevolg: je verstaat elkaar en je muziek klinkt belabberd. Het galmt, het bonkt, het klinkt op iedere plek anders en
ga zo maar door. Gelukkig zijn hier oplossingen voor. Met de producten van Rivasono brengen wij rust en wooncomfort terug. De slimme
panelen van Rivasono zorgen niet alleen voor een veel betere klank in een ruimte, door het designgehalte zien ze er nog eens goed uit ook.

Sivian Acoustics
niet van deze wereld.

