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VOORBESCHOUWING HIFISHOW

IEAR’ AUDIO SHOW

V

oortbordurend op de succesvolle en drukbezochte
A/V 6-daagse zoals iEar’ | Ultimate sound and vision
die in de afgelopen jaren steeds in het najaar
organiseerde is er voor het najaar van 2015 gekozen om deze
Audio Show op een externe locatie te houden. Dit geeft de
mogelijkheid voor nog meer en uitgebreidere demonstraties
van het beste wat er op de audiomarkt verkrijgbaar is. Een
mix van toegankelijke en betaalbare audioapparatuur tot en
met de exclusieve topproducten.
Als locatie is gekozen voor Landgoed De Rosep in Oisterwijk. Oisterwijk is prachtig landelijk gelegen onder de rook
van Tilburg, de thuisbasis van iEar’ | Ultimate sound and
vision. Midden in de Oisterwijkse bossen en vennen gelegen
en toch uitstekend bereikbaar met voldoende gratis
parkeergelegenheid. Een fantastische locatie voor een nadere
kennismaking met al het moois wat er op audiogebied
verkrijgbaar is.
Natuurlijk zorgt iEar’ zoals elk jaar voor de nodige primeurs
en speciale gasten en een grote schare aan deelnemende
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Audio importeurs en fabrikanten. Allen met interessante
producten, demonstraties en workshops, de volgende
importeurs, deelnemers en primeurs zijn reeds bekend en
hier worden er de komende week nog aan toegevoegd, houdt
onze speciale website, de facebookpagina en/of onze
nieuwsbrief dus nauwlettend in de gaten:
Alvast heel veel luisterplezier, wij zien u graag op de show.
iEar’ Audio Show
zaterdag 31 oktober & zondag 1 november
openingstijden 10.00 – 18.00 uur
vrije inloop, gratis Entrée
www.audioshowiear.nl
Landgoed De Rosep te Oisterwijk, Oirschotsebaan 15,
5062 TE Oisterwijk
Makkelijk per auto te bereiken, gratis parkeren
Gratis pendeldienst tussen NS Station Oisterwijk en het
Landgoed

D+M Groep, een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van
hoogwaardige home-entertainment en HiFi producten dat de merken
Denon, Marantz en HEOS voert, presenteert haar nieuwste modellen
tijdens de audioshow van iEar’ waarbij doorlopend presentaties gegeven
worden van deze primeurs. Denon zal de nieuwe superieure AVRX6200W AV-netwerkreceiver introduceren met het unieke verfijnde
geluid van Denon en de nieuwste 3D-audio- en videotechnologieën.
Marantz presenteert haar nieuwe PM-14S1 Special Edition en de
SA-14S1 Special Edition stereosysteem. Een meesterwerk dat met liefde
en passie is geoptimaliseerd en geïnspireerd door Brand Ambassador
Ken Ishiwata. Deze nieuwe serie vormt een mijlpaal in de 60 jarige
historie van Marantz en is hét systeem voor audioliefhebbers. Er is een
introductie van de SR7010, de nieuwe Marantz AV-receiver met
verbluffend driedimensionaal surround sound met ondersteuning voor
Dolby Atmos, DTS:X en Auro-3D voor de ultieme home cinema-
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luisterervaring. Tot slot zal de gehele line-up van HEOS by Denon
voorbij komen, welke onlangs de prestigieuze EISA Award 2015 –
2016 in ontvangst heeft mogen nemen voor beste multi-room systeem.

Acson BV
Gedurende de iEar’ show zal Acson BV vertegenwoordigd zijn met een aantal nieuwe platenspelers
uit het uitgebreide Pro-Ject programma. Met name in de RPM serie zal een aantal
nieuwe modellen zijn te bewonderen zoals de nieuwe RPM-1, RPM-3 en de
RPM-5 Carbon (zie foto). Uit de Pro-Ject Classic lijn zullen de nieuwe 2Xperience
SB, de Xtension-9 SuperPack en andere modellen aanwezig zijn.
Tevens zal de zojuist geïntroduceerde Essential II Digital platenspeler zijn te
bezichtigen, dit is een betaalbare platenspeler met ingebouwde MM phonotrap en
digitale optische uitgang. Daarnaast zal de gehele Pro-Ject Phono voorversterkerlijn
tentoongesteld staan waaronder ook de modellen uit de duurdere DS en RS serie.
Diverse platenspeler accessoires en een aantal andere Pro-Ject producten, zoals de nieuwe zeer
compacte geintergreerde “MaiA”versterker, zullen ook op deze show niet ontbreken.
Voor meer informatie over Pro-Ject draaitafels en accessoires: www.acsonbv.nl

Yamaha
In niet één maar twee kamers zal Yamaha tijdens de audio show van
iEar’ uitpakken met haar nieuwe producten. Eén kamer zal in het
teken staan van een weergaloze demo met de eerste en enige soundbar
ter wereld met een Dolby Atmos certificaat: de YSP-5600! In een
cinema-opstelling kunt u dit innovatieve product
perfect beleven. In de tweede ruimte zal Yamaha
haar nieuwe multi-room concept “MusicCast” aan
u presenteren met vele nieuwe producten.
Daarnaast zal er een line-up te zien zijn aan
Hifi-componenten en soundbars. Als klap op de
vuurpijl zal de high-end surround liefhebber
kunnen genieten van de nieuwe voor/eindversterker-combinatie CX-A5100/MX-A5000, welke
door de Focal ingezet zal

worden ter aansturing van haar luidsprekers. Focal vindt u direct naast
de kamers van Yamaha. Genoeg redenen dus voor een bezoek aan
Yamaha. We zien u graag op 31 oktober of 1 november op landgoed
de Rosep.
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Monitor Audio
De iEar’ Audio Show zal voor Monitor Audio in het teken staan van Transrotor. Jochen
Räke zal aanwezig zijn en wij hopen de nieuwe MAX en/of Jupiter te laten zien. In ieder
geval zal er een aantal draaitafels staan van Transrotor waar Mr. Räke uitleg over zal geven.
Ook de nieuwe phono voorversterker, de Phono 8.2 en de Hoofdtelefoonversterker. Op
zaterdag zal ook Jeremy Brown van Monitor Audio aanwezig zijn. Wat kunt U verwachten:
Transrotor, Roksan, K3 serie en Oxygene serie, Leema Acoustics, Libra DAC, Monitor
Audio met de Bronze, Silver Gold and Platinum serie. Alles ondersteund en/of aangesloten
met Custom Design, Isotek en WireWorld kabels.

Dynaudio
Tijdens de iEar’ Audio Show demonstreert Dynaudio niet alleen met de zeer succesvolle Focus XD
serie maar ook met twee splinternieuwe modellen uit de Dynaudio Excite serie: de X18 mini-monitor (€1400 per paar) en het nieuwe topmodel uit de Excite serie, de X44 vloerstaande luidspreker
(€4200 per paar).
Nieuwe Excite modellen
De Excite X18 voorziet in de behoefte van muziekliefhebbers die op zoek zijn naar een ‘grootser’
klinkende Excite luidspreker dan de bestaande Excite X14 mini-monitor, maar die niet de stap
willen maken naar een vloerstaande luidspreker. De volledig nieuwe Excite X44 is met zijn hoogte
van 130cm en zijn high-end geluidskwaliteit in alle opzichten een indrukwekkende luidspreker.
Focus XD en Connect
Focus XD is een serie actieve luidsprekers met ingebouwde
(échte!) digitale versterkers. Digitale signalen (tot
24-bit/192kHz) die via de coaxiaal digitale ingang op de
luidsprekers worden aangeboden blijven daardoor ook echt
tot aan de luidsprekerunits in het digitale domein.
Met de nieuwe Dynaudio Connect zijn de Focus XD
luidsprekers eventueel ook volledig draadloos aan te sturen.
De Connect beschikt over een Spotify Connect module en
kan bovendien muziek via het draadloze Bluetooth aptX®
protocol afspelen. Met de ingebouwde UPnP/DLNA renderer
kan muziek zelfs rechtstreeks vanaf iedere UPnP/DLNA
			
gecertificeerde server afgespeeld worden.

AVA
Audio Video Automation b.v. (AVA) importeert en distribueert sinds
1993 kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor custom installation, systeem integratie en home cinema. De merken die AVA vertegenwoordigt,
zijn de keuze van systeemspecialisten in de luxe jachtbouw en residentiele
installaties. Deze producten moeten voldoen aan de hoogste eisen op gebied van design, kwaliteit en betrouwbaarheid. Op de iEar’ show zullen
wij een homecinema uit het topsegment demonstreren met een projector
van Runco, projectiescherm van Stewart in combinatie met een Kaleidescape Blu Ray server. De bioscoopstoelen zijn van Fortress en zijn uitgerust met de D-Box simulatie actoren voor een sensationele filmbeleving.
De surround audio wordt verzorgd door iEar’. Verder kan men een integratie oplossing van Future Automation bekijken en de simpele, slimme
domotica oplossingen van Crestron Pyng. AVA is te vinden in kamer 16.
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Een goed systeem kan een bijzonder
overtuigende weergave neerzetten.
Hoe definiëren we hifi geluid? De
wens is om geluid zo getrouw
mogelijk proberen te reproduceren
zodat u zich kunt inbeelden dat u
naar het origineel luistert. Hoe dicht
we dit benaderen, hangt af van de
kwaliteit van de luidsprekers en
elektronica en hun optelsom binnen
de luisterruimte. We willen het
karakter van instrumenten en
stemmen overbrengen met hun
schijnbare plaats in de ruimte. Dit is
het gemakkelijkst te realiseren met
kamerensembles en solisten, waar de
luisterruimte in afmetingen niet teveel afwijkt van de opnamelocatie. Met
muziek, zoals rock en pop, is de situatie anders. Dit is muziek die in de
opnamestudio wordt gecreëerd en gemanipuleerd, afhankelijk van hoe het
klinkt op de monitorluidsprekers in de studio. Deze opnames hebben geen
referentie zoals bij akoestische muziek. We rekenen op de opnametechnicus
om een evenwichtig gebalanceerd product te creëren dat ook op het

audiosysteem thuis aanvaardbaar klinkt. Hoe een combinatie van KEF
luidsprekers en HEGEL elektronica voor alle muziek genres een levensechte
en overweldigende weergave kunnen bieden laten we u graag horen.
Namens KEF zal Johan Coorg, op de voor hem bekende onnavolgbare
wijze, de demonstraties verzorgen in de Huybers zaal. Met MUON, Blade
en de Reference modellen op o.a. een HEGEL H30/P30 set. Namens
HEGEL neemt verkoopmanager Anders Ertzeit de demo’s in de Iepenzaal
voor zijn rekening. Met Blade Two op de fonkelnieuwe Hegel H360.
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KEF+Hegel

Nieuwe importeur Audiolab en Mission
Quad-raad B.V. – spreek uit
kwadraat – is sedert juni 2015
importeur van een tweetal
merken uit de stal van IAG
(International Audio Group),
te weten (1) Audiolab en (2)
Mission, is (3) agent voor
QUAD Musikwiedergabe
GmbH en (4) adviseur bij
Rivasono B.V. Hiermee is de naamgeving van Quad-raad B.V. verklaard.
Na een lange carrière in de ‘audio’, met bijna twintig jaar in de detail- en
groothandel, zeventien jaar journalistieke ervaring als hoofdredacteur van
Neerlands oudste HiFi-magazine HVT en vele branche gerelateerde
werkzaamheden, vond Theo Wubbolts van Quad-raad de tijd rijp om dáár
terug te keren waar het begon:

voorlichting geven, service verlenen en promotie maken voor kwalitatief
goede en betaalbare apparatuur – de hoogwaardige elektronica van
Audiolab en de vermaarde luidsprekers van Mission staan hiervoor borg –
ten behoeve van muziekweergave in de huis- of luisterkamer. Daarnaast
hebben zijn ervaring als geluidsarchivaris bij het RPhO, labelmanager bij
Etcetera Records, maar ook het concertbezoek van niet-klassieke muziek hem tot
een all-round muziekliefhebber gevormd.
Theo zal zowel van plaat (vinyl) als van
(SA)CD muziek ten gehore brengen en
geeft demonstraties met streaming audio.
Voor meer informatie
www.quad-raad.nl

AudioQuest
Tijdens de iEar’ Audioshow, die 31 oktober en 1 november plaatsvindt op Landgoed De Rosep in
Oisterwijk, zal AudioQuest op een leuke en toegankelijke manier demonstreren hoe je de
weergave van digitale audio nog muzikaler kunt maken. Naast mooie kabels en de
inmiddels legendarische Dragonfly USB DA-converter neemt AudioQuest natuurlijk
ook de nieuwe JitterBug mee, hun uiterst betaalbare en zeer eenvoudig te gebruiken
USB Noise Filter dat in de internationale vakpers de ene na de andere positieve
recensie krijgt. Tijdens de demonstraties zal je met eigen oren het verschil tussen
goed, beter en best kunnen horen. Voor liefhebbers van de meer persoonlijke
muziekweergave met een hoofdtelefoon is er uiteraard ook de gelegenheid om naar de
eerder dit jaar geïntroduceerde AudioQuest NightHawk te luisteren. Deze bijzondere
hoofdtelefoon bevat te veel innovaties om hier allemaal te noemen, zodat er eigenlijk niks
anders opzit dan er zelf naar te komen luisteren.
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Inakustik
De nieuwe Focal Sopra No2 luidspreker is als
winnaar van de Eisa award 2015-2016 de
absolute aanrader van de show. Speciaal
daarvoor komt designer Raphael Triomphe
hoogst persoonlijk de Sopra presenteren,
ingaande op alle technische aspecten en
oplossingen in het ontwerp.
De Focal Aria is ook van de partij in volledig
surround. De getoonde "White Edition" is
exclusief bij iEar’ leverbaar. Ook een Eisa award
winnaar is de Dimension Soundbar. Deze zal
worden gedemonstreerd met zowel stereo High
End als veeleisend DTS filmgeluid.
Iedereen kan tevens kennis maken met het
uitgestalde multimedia assortiment, zoals o.a. de
Focal Dôme Flax compacte luidsprekers, Spirit
hoofdtelefoons en het XS Book Wireless desktop
systeem.
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Smart Audio - Focal, Micromega,

Dimex
Dimex Reference Audio Equipment zal met
Cambridge Audio, NuPrime, OnControls,
BelCanto en Scansonic aanwezig zijn tijdens de
audioshow die door ‘’Cambridge Audiodealer van het jaar
2013’’ iEar’ op landgoed de Rosep te Oisterwijk georganiseerd wordt. De nieuwe CXN en 851N netwerkspelers en de nu
al zeer succesvolle CX-serie van Cambridge Audio zullen uitgebreid
gedemonstreerd
worden. Van Scansonic (het Deense
luidsprekermerk dat uitsluitend ribbontweeters monteert)
zal het tijdens de IFA geïntroduceerde topmodel MB6 voor
de Nederlandse markt gepresenteerd worden. Michael
Børresen (bekend van de fameuze Raidho speakers) en ook
ontwerper van deze nieuwe Scansonic reeks zal tijdens de
show van iEar’ aanwezig zijn om zijn ontwerpen toe te
lichten en vragen te beantwoorden. Van NuPrime zullen de
versterkers, de DAC-10 en de uDSD DAC getoond
worden. Het Amerikaanse domoticamerk OnControls zal
er zijn introductie voor de Benelux beleven.
Meer informatie: www.dimex.nl, info@dimex.nl
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Servi-Q
iEar’ krijgt de primeur van de nieuwe Elac Debut-serie. De serie is ontworpen in het
nieuwe R&D centrum van Elac, dat naast de thuisbasis in Kiel, in de USA is
opgericht. De ontwerper is niemand minder dan de befaamde luidsprekerontwerper
Andrew Jones die bij Elac in dienst is getreden. De voorintroductie op een High End
show in de USA heeft in de pers al veel stof doen opwaaien met reviews als gevolg
die louter uit superlatieven bestaan. En dat voor een zogenaamde “budget” serie! Een
demonstratie van een montitormodel in combinatie Advance Acoustic versterking is
te verwachten. De Debut-serie en de reviews zijn al te bewonderen op www.servi-q.
nl. Daarnaast zal het accent komen te liggen op de veelzijdige CocktailAudio X40
muziekserver/streamer/cd-ripper/voorversterker in combinatie met Elac’s actieve
luidsprekers. De Eisa-Award winnaar SUB 2070 subwoofer die volledig door een
App kan worden ingesteld en bediend kan live aanschouwd worden. Misschien is het
ook nog mogelijk om de nieuwe Elac 240.3 serie luidsprekers te presenteren.

HNNY Benelux
Tijdens de iEar’ showdagen verzorgt HNNY Benelux
demonstraties met de zojuist geïntroduceerde Tannoy
Revolution XT luidsprekers. Recente demonstraties
van de XT modellen hebben onder gerenommeerde
recensenten tot verwarring geleid.
“I guessed the price at $7000 to $10,000” (CES
2015) en “best sound of the show” (Munchen
High-End 2015). Kom luisteren dit moois is te koop
voor slechts Euro 899,00. Ook worden demonstraties
verzorgt met de nieuwe REL T-i sublaagweergevers en
uitleg gegeven inzake de unieke aansluitmogelijkheden. Een REL past in elk systeem. De nieuwe REL Ti
modellen zijn verkrijgbaar vanaf 699,00 euro in
zwarte of witte hoogglanslak uitvoeringen. Het
Duitse Creaktiv verkiest de iEar’ showdagen voor de
introductie van 2 nieuwe Trend racks.

Armour Home
Armour Home introduceert de compleet nieuwe lijn
bekabeling van het Engelse QED, de Reference lijn.
De lijn beslaat het hele gamma van ongebalancerde
en gebalanceerde interlinks, Audio en Analogue
XLR40, digitale interlinks, Optical Quartz en
Digital Audio40, USB kabels, HDMI kabels
en de XT speakerkabels.

Speciale HVT
showaanbieding
Op de iEar’ Audio Show zal er een
spectaculaire abonnementenaanbieding van
HVT gelden. De informatie vindt u bij de
entree in een goody bag. Nieuwe abonnees
krijgen een te gek cadeau. Bent u al
abonnee? Uw loyaliteit wordt uiteraard
beloond. Kom naar de iEar’ Audio Show
en haal onze flyer op. Door deze in te
zenden, krijgt iedereen de speciale
abonnee-deal!
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