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Voortbordurend op de succesvolle en druk bezochte 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 audio apparatuur tot en met de exclusieve topproducten.

AUDIO SHOW IEAR’De nodige primeurs            
speciale gasten!

Als locatie is gekozen voor Landgoed 
De Rosep in Oisterwijk. Oisterwijk is 
prachtig landelijk gelegen onder de rook 
van Tilburg, de thuisbasis van iEar’ | Ul-
timate sound and vision. Midden in de 
Oisterwijkse bossen en vennen gele-
gen en toch uitstekend bereikbaar met 
voldoende gratis parkeergelegenheid. 
Een fantastische locatie voor een nade-
re kennismaking met al het moois wat er 
op audio gebied verkrijgbaar is.
Natuurlijk zorgt iEar’ zoals elk jaar voor 
de nodige primeurs en speciale gas-
ten en een grote schare aan deelne-
mende audio importeurs en fabrikanten. 
Allen met interessante producten, de-
monstraties en workshops, de volgen-
de importeurs, deelnemers en primeurs 

zijn reeds bekend en hier worden er de 
komende week nog aan toegevoegd, 
houdt onze speciale website, de fac-
bookpagina en/of onze nieuwsbrief dus 
nauwlettend in de gaten:
Acson

Importeur van ProJject draaitafels en 
platenspeler accessoires.
Veel aandacht voor de gehele range van 
ProJect, van instap tot high-end draaita-
fels met alle toebehoren.

AND Benelux

Importeur van o.a. NAD, Dali en 
Bluesound.
Demonstraties van de nieuwe Dali Opti-
con luidsprekerlijn.
Demonstraties en uitleg van de nieuwe 

Bluesound producten.
Demonstraties van de NAD Masters 
producten en de verregaande integra-
tie van het BluOS platform in de NAD 
producten.

Armour Home

Importeur van o.a. Q Acoustics en QED.
Demonstraties van de Award-winning Q 
Acoustics speakersystemen.

Audiac

Importeur van o.a. McIntosh, Arcam, Au-
dio Research, Wadia en Sonus Faber.
Demonstraties & introducties van McIn-
tosh.
Demonstraties & introducties van Ar-
cam.
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Demonstraties & introducties van Wa-
dia.
Demonstraties met de nieuwe Sonus 
Faber Chameleon en Venere S luidspre-
kerlijnen.

AVA

Importeur van o.a. Kaleidescape, 
D-Box, Stewart, Runco, Fortress, CYP.
Zij zullen een compleet ingerichte Home 
Cinema opstellen, waar elke filmliefheb-
ber zijn vingers bij zal aflikken.

B&W Group

Importeur van o.a. Bowers&Wilkins, 
Classé & Rotel.
Demonstraties met de Bowers&Wilkins 
800 series.
Demonstraties van de topmodellen 
Classé.
Demonstraties met de nieuwe Rotel 
15-series producten.

D+M Benelux

Importeur van o.a. Marantz, Denon, 
Heos, Definitive Technology en Polk 
Audio.
Demonstraties met de nieuwe Ken Is-

hiwata 14-series Premium componenten.
Demonstraties met de nieuwe Denon & 
Marantz receivers die zowel Dolby Atmos, 
als Auro 3D als DTS-X ondersteunen.
Demonstraties met het HEOS Multi-
room Streaming Audio hifi & cinema 
systeem.

Dimex

Importeur van o.a. Cambridge Audio, 
Request Audio, Mass Fidelity, Celsus 
en meer…
Demonstraties met de populaire 
Streaming Audio producten van Cam-
bridge Audio.
Demonstraties van diverse interessan-
te producten, zowel digitaal als analoog.

Dynaudio

Importeur van o.a. Dynaudio en T+A.
Demonstraties van Dynaudio Focus XD, 
actieve & draadloze luidsprekers met 
High-res Streaming Audio ondersteuning.
Demonstraties & introducties van de di-
verse Dynaudio luidsprekersystemen.
Special guest: Ronald Hoffman, pro-
ductmanager van Dynaudio, zal de de-
monstraties verzorgen.

GP Acoustics

Importeur van o.a. KEF en Hegel.
Demonstraties van de KEF Muon mkII.
Demonstraties van de volledig nieuwe 
KEF Reference in stereo & cinema.
Demonstraties en introducties van He-
gel Audio.
Special guest: Johan Coorg, brand-am-
bassador van KEF UK voor de KEF de-
monstraties.
Special guest: Anders Ertzeid, sales/
export-manager van Hegel Noorwegen 
voor de Hegel demonstraties.

Hi.Fine

Importeur van o.a. Accuphase, Leben 
en Verity.
Paul Hattink van Hi.Fine zal ook deze 
show niet aan zich voorbij laten gaan 
om op de voor hem kenmerkende wijze 
een leuke demonstratie te doen met zijn 
producten.

HNNY Benelux

Importeur van o.a. REL, Tannoy, Van 
den Hul, Creaktiv, Ortofon, Creek en 
meer …
Demonstraties van de nieuwe (draadlo-
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ze) REL subwoofers, Ti-series en S-se-
ries.
Demonstraties van diverse interessan-
te producten, zowel digitaal als ana-
loog.

Latham Audio

Importeur van o.a. Naim Audio, Neat & 
Well Tempered Lab.
Demonstraties van de nieuwe DR ver-
sterkers van Naim.
Demonstraties van de high-end 
Streaming Audio oplossingen van Naim.
Demonstraties van diverse interessan-
te producten, zowel digitaal als analoog.

Monitor Audio

Importeur van o.a. Monitor Audio, 
Transrotor, Leema & Roksan.
Demonstraties van de vernieuwde Moni-
tor Audio Gold luidsprekers.
Demonstraties van de nieuwe Monitor 
Audio Bronze luidsprekers.
Demonstraties met de High-end draaita-
fels van Transrotor.
Special Guest: Jochen Räke, oprichter, 
grondlegger en eigenaar van Transrotor 
Duitsland.

Music Emotion

Mooie abonnementsaanbiedingen en 
acties!

Nutters Audio

Verkoop van de mooiste CD’s, LP’s, 
SACD, HD-CD, XR-CD en audio ac-
cessoires.

Quad-raad

Importeur van o.a. Audiolab, Mission en 
agent van Quad Musikwiedergabe.
Demonstraties van de nieuwe AudioLab 
producten.
Demonstraties van de nieuwe Mission 
luidsprekers.

Servi-Q

Importeur van o.a. Advance Acoustic, 
Audionet, Cocktail Audio en Elac.
Demonstraties van de nieuwe speaker 
oplossingen van Elac.
Demonstraties van diverse interessan-
te producten, zowel digitaal als analoog.

Smart Audio

Importeur van o.a. Focal, Micromega en 
Inakustik.

Demonstraties van de nieuwe Focal 
Sopra speakerlijn.
Demonstraties van Focal in Home Cine-
ma.
Special Guest: Raphael Triomphe, pro-
duct manager Focal Frankrijk, voor de 
demonstraties van de Focal luidspre-
kers.

The Quest Group

Importeur van AudioQuest.
Demonstraties van vele digitale en ana-
loge kabels in een eigen ruimte maar 
ook in vele sets van boven- en onder-
staande collega importeurs.

Yamaha Music

Importeur van Yamaha
Demonstratie en introductie van het Mu-
sicCast systeem. Toepassing van Mul-
tiroom, wireless, streaming audio in 
A/V-receivers, Soundbars, minisyste-
men, luidsprekers, etc.
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