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DE CXU IS HET HOOGST HAALBARE IN HIGH-END HOME CINEMA EN ONTWORPEN OM OPTIMAAL TE PRESTEREN BIJ HET WEERGEVEN VAN 
JE FAVORIETE MUZIEK EN FILMS. DOOR DE ZEER UITGEBREIDE AANSLUITMOGELIJKHEDEN IS HET EEN UNIVERSELE HUB VOOR VRIJWEL 
ELKE GELUIDS- OF VIDEOBRON

De perfecte geluidsweergave

De CXU upsampelt bedraad of draadloos alle 

audiosignalen naar 24-bits/192kHz en bereikt 

daarmee een ongekend hoge resolutie en 

idem geluidskwaliteit.

     Een speciale analoge uitgang garandeert 

het best mogelijke stereogeluid en door het 

inschakelen van de Pure Audiomodus 

worden alle videoprocessen uigeschakeld 

waardoor er geen enkele signaal-interferentie 

optreedt.

Videokwaliteit : ogen openend

DE CXU is voorzien van DARBEE Visual 

presence Technology en levert daardoor een 

verbijsterend goede beeldkwaliteit. De Darbee 

instellingen kunnen per ingang geconfigureerd 

worden. 4k upsampling en 2D naar 3D 

omschaling van alle videobronnen betekent dat 

er, ongeacht de bron, genoten kan worden van 

3D filmkwaliteit.
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Een complete digitale hub

De CXU vormt, omgeacht de beeld- of 

geluidsbron een echte thuishub. Er zijn naast 

twee HDMI-ingangen digitale optische en 

coaxiale ingangen aanwezig, samen met 3 

USB-ingangen waardoor koppeling met vrijwel 

elke geluidsbron mogelijk is, alle met 

upsampling voor de allerbeste audiovisuele 

prestaties. De HDMI ingang aan de voorzijde 

ondersteunt MHL voor een optimale weergave 

van mobiele apparaten (Tablets, Smartphones 

of digitale CAMcorder)
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Disc types: Blu-ray (BD) inclusief BD-3D, DVD, DVD-A, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD+-R DL, BD-R/RE 

Videouitgangen: 2 x HDMI 1.4a met ARC

Audiouitgangen: 7.1 multikanaals analoge RCA/Phono uitgang, 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK, specifieke 2 kanaals stereo analoge RCA/Phono uitgang

HDMI ingangen: 2 x 1.4a (waarvan een met MHL compatibiliteit -via frontpaneel)

Audio ingangen: 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK

D/A converters: 5 x Wolfson WM8740 24-bit/192kHz DACs

Decoder: Mediatek MTK8580

Audio Up-Sampler: Analog Devices DSP met Anagram Technologies (TM) Q5 up-sampling naar 24 bit/192kHz (Alle 10 kanalen)

Video processor: DARBEE Visual Presence (hoofduitgang)

Externe opslag: 3 x USB 2.0

Netwerk:Ethernet:100BASE-T, Wi-fi: 802.11 b/g/n met meegeleverde dongle. 2.4GHz

Maximaal opgenomen vermogen: 35W

Standby verbruik: <0.5W

Afmetingen (H x W x D)82 x 430 x 312mm (3.2 x 16.9 x 12.3’’) incl.voeten *

Gewicht: 5.0kg (11.0lbs)
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11 geluids- en beeldbronnen kunnen met 

de CXU afgespeeld worden: HDMI1/MHL, 

HDMI 2, een netwerkaansluiting, S/P DIF 

audio en optische audioingang, USB1, 2 en 

3, ARC van TV (HDMI 1), ARC van TV 

(HDMI 2)

Netwerkspeler 

De CXU is ook voorzien van een draadloze 

en bedrade netwerkaansluting, daardoor kan 

de CXU eenvoudig op het thuisnetwerk 

aangesloten worden waardoor muziek, video 

en fotobestanden vanaf UPnP en DLNA 

servers weergegeven kunnen worden.

 Tweevoudige uitgangen                         

De tweevoudige HDMI uitgangen kunnen 

apart geconfigureerd worden om met 

meerdere hoogwaardige video signalen 

kwaliteitsdisplays aan te sturen,; 3D naar een 

speciaal display en HDMI audio naar een 

niet-3D receiver. Ook is een ARC (Audio 

Return Channel) ingebouwd waardoor een 

geschikte TV een signaal naar de CXU kan 

zenden zonder dat daar een aparte uitgang 

voor nodig is.

  

Darbee visual presence 

DARBEE Visual Presence Technologie kan 

ingesteld worden voor de optimale weergave van 

digitale videosignalen. Dit is individueel mogelijk 

voor alle video-ingangen. 

Simpel te gebruiken  

Een on-screen gebruikersvriendelijk kleurendisplay 

en een van verlichting voorziene afstands-

bediening zorgen zelfs in het donker voor 

eenvoudig gebruik van alle CXU mogelijheden. 

De CXU afstandsbediening kan ook met een 

CXR surroundreceiver of CXA hifi versterker 

gebruikt worden.
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Analoge superioriteit 

Optmaal gebruik van de Wolfson DAC’s en de 

audio upsamplingkaart wordt mogelijk door 

meerkanaals analogue uitgangen aan te sluiten op 

de perfecte partner daarvoor, de CXR200 

surround receiver. Daarmee wordt de hoogst 

mogelijke kwaliteit behaald, digitaal naar analoog 

conversie en 24 bits/192kHz audio upsampling

Digitale volumeregeling 

De CXU kan rechtstreeks op actieve luidsprekers 

of een eindversterker aangesloten worden. De dan 

als een voorversterker functionerende CXU is 

speciaal daarvoor voorzien van een nauwkeurige 

volumeregeling. Dit is bij gebruik van digitale en 

analoge uitgangen (zelfs 7.1 en 2.0) met de CXU 

afstandsbediening mogelijk.

 


