
Hoogwaardige digitale audio, direct vanaf je computer

De Minx M5 wordt aangesloten via USB, zodat hij het 
signaal direct uit je computer haalt. Zo krijg je een veel 
hogere geluidskwaliteit dan je normaal gesproken zou 
krijgen uit de analoge koptelefoon- of audio-uitgang van je 
computer.

Muziek afspelen van veel verschillende bronnen

De Minx M5 speelt al je muziek af, bijvoorbeeld van 
je computer, TV, MP3-speler of telefoon! De Minx M5 
ondersteunt USB en heeft een 3,5 mm aansluiting. Je bent 
dus niet afhankelijk van een bepaald type apparaat – hij 
speelt gewoon alles overal van af!

Streaming-services en apps

Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de Minx M5 
voor alle apps en streaming-services op je smartphone, 
tablet of computer. Snel en gemakkelijk luisteren naar 
populaire streaming-services zoals Last.fm, Spotify of BBC 
iPlayer Radio met de verbluffende geluidskwaliteit van de 
Minx M5.

Computerspellen en films

Als je computerspellen speelt of films kijkt op je laptop of 
computer weet je hoe slecht de geluidskwaliteit kan zijn. 
Maar vanaf nu kun je het geluid via de Minx M5 afspelen 
en alle knallen, explosies en effecten tot in het kleinste 
detail horen!

Subtiel, compact en stijlvol

Onze Minx-luidsprekers en -subwoofer hebben een compact 
ontwerp zodat ze gemakkelijk in je interieur passen. 
Tegelijkertijd hebben ze een prachtige en luxueuze finish 
van hoogglanslak, zodat je ze niet weg hoeft te stoppen.

Het beste geluid voor je koptelefoon

Omdat de Minx M5 het digitale USB-audiosignaal uit je 
computer zelf verwerkt, krijg je een veel beter geluid als je 
je koptelefoon aansluit op de Minx M5 dan wanneer je hem 
direct op de koptelefoonuitgang van je computer aansluit.

Alles wat je nodig hebt

De Minx M5 wordt geleverd met een stroomkabel, 
luidsprekerkabels, een 3,5 mm-jack audiokabel, een USB-
kabel en twee statieven voor de satellietluidsprekers.

Niet alleen voor de muziek op je computer

Je kunt de Minx M5 overal gebruiken. De 2.1-luidsprekers 
hebben voldoende vermogen en meer dan genoeg 
aansluitingen, zodat ze ook het geluid uit je TV kunnen 
verbeteren. Of je kunt ze gebruiken als hifi-installatie of om 
prachtig geluid uit je tablet of smartphone te krijgen. En 
omdat muziek in cafés, winkels en dergelijke steeds vaker 
met een computer wordt afgespeeld, zijn de mogelijkheden 
van de Cambridge Audio Minx M5 vrijwel onbeperkt.

Gemakkelijk in het gebruik

Met de desktop-hub kun je het volume regelen met 
één enkele druk op de knop, en hij werkt ook als een 
handige verbindings-hub. Hij heeft ook een praktische 
koptelefooningang voor als je alleen naar muziek wilt 
luisteren, en je kunt er zelfs het vermogen mee regelen.

Milieuvriendelijk 

De Minx M5 heeft een milieuvriendelijk energieverbruik 
van minder dan 1W in stand-by.

Belangrijkste redenen om Minx M5 te kopen

4

5

3

2

6

De Minx M5 levert uitzonderlijke geluidskwaliteit van veel verschillende bronnen... hier volgen tien 
redenen waarom je beter een Minx M5 van Cambridge Audio kunt kopen dan enig ander systeem

Geavanceerde 
geluidstechnologie
Desktop-luidsprekers geven meestal 
een blikkerig en slecht geluid, maar...

De Minx M5 bewijst dat desktop-systemen wel 
degelijk een vol geluid en goede bas kunnen 
weergeven, dankzij.....

Superieure satellietspeakers. De 
twee hoogwaardige satellietspeakers 
hebben allebei een 50 mm (2’’) 
driver die probleemloos het hele 

frequentiespectrum aankan.

Een serieuze subwoofer. De 
vierkante sub van 200 x 200 mm is 
zo compact dat hij vrijwel overal past 

en beschikt over een actieve woofer van 130 
mm (5,25”).  Dit betekent dat de superieure 
prestaties van de twee satellieten ondersteund 
worden door een rijke, gedetailleerde en 
krachtige basweergave. Met deze combinatie 
kun je elke kamer vullen met een prachtig 
geluid.

Meer dan genoeg vermogen. Met 
twee satellietspeakers met 15 watt 

per kanaal en een subwoofer van 30 watt levert 
de Minx M5 meer dan genoeg vermogen.

Digitale audio. De Minx M5 heeft 
een ingang voor USB-audio die 
het digitale signaal direct uit je 

computer haalt, zonder dat het door de vaak 
slechte geluidskaart van je computer hoeft 
te gaan. De Minx M5 verwerkt het digitale 
audiosignaal en geeft een veel beter geluid dan 
je normaal gesproken krijgt uit de analoge of 
koptelefoonuitgang van je computer.
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Achter de schermen

7
Naar muziek luisteren via je computer is geweldig 
– je hebt snel en gemakkelijk toegang tot al je
digitale bestanden en duizenden streaming-services, 
internetzenders en videosites. Maar de meeste 
desktop-luidsprekers zijn goedkoop en blikkerig, en 
geven een vlak en futloos geluid. Maar dat geldt niet 
voor de Minx M5 van Cambridge Audio!

De Minx M5 is een volledig zelfstandig, actief 

luidsprekersysteem dat is ontworpen voor optimale 
weergave van muziek en films vanaf je computer, 
TV en andere entertainmentapparatuur. De twee 
desktop-luidsprekers geven een ongelooflijk vol 
geluid, veel beter dan je zou verwachten van dit 
soort kleine luidsprekers. Ze worden ondersteund 
door een compacte subwoofer die de lage tonen 
prachtig weergeeft.

Deze krachtige subwoofer regelt ook de 
versterking van de twee compacte desktop-
luidsprekers – je hebt dus geen andere versterker 
of elektronica nodig. En het systeem wordt geleverd 
met alle kabels die je nodig hebt voor een snelle en 
gemakkelijke installatie.
De Minx M5 geeft de muziek op je computer 
een totaal nieuw geluid!

Het 2.1-luidsprekersysteem dat 
je computer een revolutionair 
nieuw geluid geeft...

 Top Tips voor desktop     plezier



Optimaal gebruik van 
streaming-services en apps

Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de Minx M5 voor 
alle apps en streaming-services op je smartphone, tablet 
of computer. Snel en gemakkelijk luisteren naar populaire 
streaming-services zoals Last.fm, Spotify of BBC iPlayer 
Radio met de verbluffende geluidskwaliteit van de Minx M5.

“Ik heb vaak en lang naar muziek op mijn 
computer geluisterd, en de Minx M5 is de eerste 
multimedialuidspreker waar ik echt van onder de 
indruk ben. Het is een kleine krachtpatser en de 

mooie, compacte subwoofer heeft een veel betere 
basweergave dan je zou verwachten.”

Simon, Cambridge Audio Design Team

De ontwikkelaar zegt:

Elke computer direct 
aansluiten

USB-ingang – de Minx M5 wordt aangesloten via USB, zodat 
hij het signaal direct uit je computer haalt. Zo krijg je een veel 
hogere geluidskwaliteit dan je normaal gesproken zou krijgen 
uit de analoge koptelefoon- of audio-uitgang van je computer.

3.5mm input - de Minx M5 heeft ook een analoge 3,5 mm 
audio-ingang, zodat je met de best mogelijke geluidskwaliteit 
kunt luisteren naar geluid van andere bronnen, zoals telefoons, 
MP3-spelers en TV’s. Dit is bijvoorbeeld erg handig omdat 

TV’s steeds platter worden en daarom vaak uitgerust zijn met erg kleine en 
slechte luidsprekers. Met de analoge ingang van de Minx M5 kun je een 
externe bron, zoals een TV, aansluiten en het geluid afspelen via je Minx M5 
met een veel betere geluidskwaliteit dan de ingebouwde TV-luidsprekers.

Minx M5-technologie

30W subwoofer

Wist je dat?

De Minx M5 heeft een handige koptelefoonuitgang, 
zodat je gemakkelijk een koptelefoon kunt aansluiten 
– erg praktisch als je graag ‘s avonds laat naar films 
kijkt of computerspellen speelt. 

Het beste geluid voor je 
koptelefoon!

Sluit je koptelefoon aan op de Minx M5 en je krijgt een veel 
betere geluidskwaliteit dan wanneer je hem direct aansluit 
op de koptelefoonuitgang van je computer. Dit komt doordat 
de Minx M5 het digitale audiosignaal zelf verwerkt en een 
veel beter geluid geeft dan het geluid van de vaak slechte 
geluidskaart in je computer.

Kleine luidsprekers 
met een groot geluid – 
ideaal voor je computer!

135 mm (5,25”) 
woofer

15W per kanaal, 
satellietspeakers

50 mm (2”) full-
range driver

Verbindings-hub en 
volumeregeling voor je desktop, 
met digitale USB-audio en 
analoge 3,5 mm ingangen

Koptelefoonuitgang

De Minx M5 is 
gemakkelijk te bedienen

Met de desktop-hub 
kun je het volume 
regelen met één enkele 
druk op de knop, en 
hij werkt ook als een 
handige verbindings-
hub. Je kunt je laptop 
of desktop-computer 
(USB – werkt met PC en 
Macs), smartphones, 

tablets en zelfs je TV (3,5 mm ingang) erop aansluiten. Hij heeft 
ook een makkelijk toegankelijke koptelefoonuitgang.  En je kunt 
er ook het vermogen mee regelen.


