
Cambridge Audio's nieuwe Minx Xi is 
een fantastisch mooi streamingsysteem. 
Het is klein, goed gemaakt en doordacht. 
Het enige dat nog benodigd is, is een 
stabiel thuisnetwerkje, een NAS 
volgeladen met muziek en een paar goede 
luidsprekers (zie verderop).
   Cambridge heeft er zorgvuldig voor 
gezorgd dat de Minx Xi compleet is. Voor 
dat doel is de Xi voorgeladen met services 
zoals BBC iPlayer, Pandora en Rhapsody.  
      Doordat de BT100 (twv  € 100) 
meegeleverd wordt is aptX Bluetooth 
(Spotify) mogelijk vanaf elk BlueTooth 
apparaat. Maar voor het geval je een 
bedrade werking prefereert zijn er drie 
USB aansluitingen samen met optische en 
coaxiale ingangen. Internetradio is ook 
aanwezig, 20.000-plus stations staan ter 
beschikking.

Uitgebreide aansluitingen
Heb je nog steeds analoge bronnen? Geen 
probleem, de Minx Xi is voorzien van twe 
paar RCA ingangen op de achterzijde en 
een 3,5 mm ingang op het frontpaneel.
  Het apparaat kan met een conventionele 
afstandsbediening werken (goed 
ontworpen maar het is wat lastig er mee 
door een NAS te bladeren) of met 
Cambridge's gratis StreamMagic app die 
goed werkt en die verkrijgbaar is in iOS en 
Android compatible versies.
   De Minx Xi's versterker is gespecificeerd 

op 40W maar klinkt krachtiger dan dat.Er is 
voldoende ''drive'' en voldoende kwaliteit 
om een grote reeks luidsprekers aan te 
sturen, we hadden totaal geen problemen 
met de door ons aangesloten modellen.
   Een ander pluspunt is de prima bestands-
compatibiliteit. De Minx speelt FLAC, 
WAV en ALAC (Apple lossless) naast AIFF, 
MP3 en AAC.
    We begonnen met streamen van muziek 
vanaf de NAS en we hoorden een indruk-
wekkende versie van NinaSimone's Strange 
Fruit (een 16-bit/44.1kHz CD-rip), dat werd 
een emotioneel beladen ervaring. De Xi 
verhulde absoluut niets. Simone's stem werd 
treffend en met overtuiging gecommuni-
ceerd. De instrumentale begeleiding is 
beperkt -een piano- maar werd afgeleverd 
met echt vermogen en harmonische details.
       Toen we naar opnamen met hogere 
resoluties gingen luisteren (de limiet is 
24-bit/96kHz) hoorden we alle benodigde 
ver-fijning en rust in Kate Bush's 50 
words for snow en een goede rythmische 
weergave van Sympathy for The Devil 
(Rolling Stones)beide op 24-bit/96kHz.

DAC hoort erbij
We probeerden de digitale ingangen en 
constateerden dat de ingebouwde DAC een 
goede is, levendig, precies en met een 
goede dynamische weergave.
      We schakelden over naar aptXBluetooth 
en het geluid zakte naar een dipje, maar dat 

verwachtten we al. Toch bleef de kwaliteit 
onderhoudend en informatief. Probeer de 
analoge ingangen en ontdek dat Cambridge 
ook daar niet bezuinigd heeft. De hifi stam-
boom van het bedrijf is duidelijk aanwezig 
in de gebalanceerde en toch energierijke 
presentatie.  Detailleringsniveaus zijn hoog, 
en het eindresultaat is expressief en 
engagerend.
   We vinden dat Cambridge Audio een 
fantastische prestatie heeft geleverd met de 
Minx Xi. Simpel te bedienen goed ge-
bouwd en met een heel goed geluid. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

€ 799
 

De Minx laat zich 
gemakkelijk aansluiten, 

of het nu bedraad of 
draadloos is. We 

waren speelklaar in 
een paar minuten

............................
 

Plug 'n'play
 Minx zorgt voor alle goede v erbindingen

Een krachtige
versterker en 
een prima DAC 
helpen de Minx 
een hoogwaar-
dig geluid te 
leveren

Waardering
Voor Groots geluid, sterke dynamiek, aptX 
Bluetooth mogelijkheid,mooie 
ingebouwde DAC

Tegen: speelt geen bestanden hoger dan 24-
bit/96kHz. App kan beter maar er is zeer 
binnenkort een upgrade leverbaar

Eindoordeel: een fantastische streamer, 
meer dan goed genoeg om Marantz schrik 
aan te jagen

Te verslaan:
Marantz Melody Media 
M-CR610 € 699

Deze van aptX Bluetooth voorziene
Android smartphone is een prima 
partner voor de MinxXi. 

Goed uitgerust om zeer uitge-
breide bestanden van hoge 
kwaliteit op te slaan, klinkt 
goed. Kan met USB aan Minx Xi

Cambridge Audio Aero 2 € 499
 Deze van BMR units voorziene speakers
kregen al vijf sterren in een 5.1 opstelling

MacBookPro plm € 1200
 

HTC One *****
 
 




