
Scansonic brengt gloednieuwe M-serie op de markt

Deze nieuwe modellen, de M10 standmount, de M20. M40 vloerstaanders en de M -10B subwoofer werden tijdens 

de München High End al met veel succes gedemonstreerd. 

               Voor de ontwerpers van Raidho Luidsprekers was het een enorme uitdaging toen Scansonic een  divisie 

van Scanspeak werd om nu eens in andere prijsklassen een optimaal resultaat te bereiken.

Vanaf het begin was alles er op gericht op om alle ervaring die de voorgaande jaren opgedaan was ook in de 

nieuwe modellen te verwerken; tegelijkertijd waren ze zich er ook bewust van dat de langjarige ‘’Nordic design’’ 

erfenis er beslist in verwerkt moest worden. 

                Het was duidelijk dat bepaalde basis-ontwikkelingen door Raidho het voetlicht zagen uiterst belangrijk zijn: 

alle modellen waren gebaseerd op een bandtweeter die voorzien was van een ultralicht en vrijwel massaloos 

membraan dat afgedicht was aan de randen ten behoeve van een optimale overgang van hoge- naar middentonen.

               Daarnaast moesten de midden-/lagetoneneenheden voorzien zijn van een zo stijf mogelijke conus met 

perfecte zuigerwerking.

              De M-10 is een compacte ‘’standmount’ tweewegmonitor die voorzien is van de bovengenoemde 

bandtweeter opgebouwd uit Kapton aluminium  met een membraan dat slechts 20 µ dik is met een gewicht van 

slechts 0.03 g (ongeveer 50 x lichter dan een conventioneel koepelmembraan van bijv. textiel, keramiek, beryllium 

of zelfs diamant) en met een van glasfiber conus voorziene midden-/laagunit versterkt door een honingraatprofiel. 

              De M20 is een compacte en elegante 2,5-weg vloerstaander. ook hierin de hiervoor beschreven beroemde 

Scansonic bandtweeter die normaal gesproken uitsluitend in duurdere modellen toegepast wordt. Ook hier werkt 

de tweeter naadloos samen met de 10 cm honingraat glasfiber midden/laagspeaker die ondersteuund wordt door 

een speciale 10 cm woofer.

               Voor de M40 geldt eigenlijk hetzelfde als de M20 het verschil is dat er een d’ Appolito montageopstelling is 

gebruikt. Ook hier geldt een naadloze samewerking tussen de 2 honingraat en 2 extra lagetonedrivers. Laat u niet 

bedotten door het slanke formaat van de luidspreker, de M40 kan uw huis doen schudden als de 4 woofers aan het 

werk gezet worden.

            

Ook nieuw: de MB-10 Subwoofer

Deze subwoofer presteert niet alleen fantastisch in een 5,1 of 7,1 configuratie maar is ook prima inpasbaar in een 

stereo-opstelling.  De Scansonic expertise met high-end luidsprekers stelde ons in staat de lagetoneweergave 

natuurlijker, realistischer en ‘’eerlijker’’ weer te geven dan gewoonlijk het geval is met subwoofers.

            Door een Klasse A/B versterker te plaatsen  in plaats van de tegenwoordig gangbare Klasse D in een 

behuizing die per systeem individueel afgeregeld wordt is het niet nodig gebleken een equalizer te gebruiken, iets 

dat het realistische geluid zeer ten goede komt. De versterker stuurt een 25 cm woofer aan die van een 

ultralichteconus voorzien is. Het resultaat is een subwoofer die zonder enig boemeffect moeiteloos integreert in elk 

hoogwaardig geluidssyteem maar toch in staat is een huis op de grondvesten te doen schudden als er naar een 

film met effecten gekeken wordt.

Having worked with Raidho speakers for more than 12 years, we found ourself faced with a completely new challenge 

when we was asked to design a new range of high-performance speakers for the Scansonic brand.

From the start, we were very focused on building on all the experiences and strengths obtained from designing the 

Raidho speakers. At the same time, we also had to be aware of the long heritage and the Nordic design tradition of the 

Scansonic brand. This time, the task also came with a budget and a desire to create the very best possible within 

financial limits.

It was clear to us from the very beginning, that some core techniques from the Raidho speakers would be of 

importance: The speakers had to be designed around a ribbon tweeter that works with at super lightweight diaphragm 

that is sealed around the edges to allow for a seamless transition to the midrange region.

Furthermore, they needed to be designed and developed with a speaker driver with a ridged, pistonic-type membrane.

The M10 is a compact two-way mini-monitor, featuring a high-resolution ribbon tweeter which, in combination with it’s 

4” Honeycomb enforced glass-fiber cone, delivers an open and detailed sound, with extraordinary low levels of 

distortion.

WEIGHT LOSS FOR RESOLUTION TRANSIENTS AND SUPERB LEADING EDGES

The MB ribbon tweeter has a membrane with an extremely low mass.

It is formed by a Kapton-aluminum sandwich that is only 20 um thick, and the resulting mass is app. , which is 

approximately 50 times less than any conventional textile, ceramic, beryllium or diamond dome. The lower mass 

translates directly into higher resolution and less material coloration.

The M20 is a compact and elegant 2.5-way, floor-standing speaker.

The speaker features a high-resolution ribbon tweeter, normally only seen in much higher priced products.

In the M20, the tweeter blends seamlessly with the 4” honeycomb enforced glass-fiber midrange/ woofer driver, which 

is furthermore assisted in the lower frequencies by a dedicated 4” woofer.

The M40 is a powerfull and elegant 2.5-way, floor-standing speaker.

The speaker features a high-resolution ribbon tweeter, normally only seen in much higher priced products.

In the M40, the tweeter blends seamlessly with two 4” honeycomb enforced glass-fiber midrange/ woofer

drivers, arranged in a MTM configuration.

The two midrange/woofer drivers are supported in the lower frequency regions by an array of 2 dedicated bass drivers.

Don’t let the slim and elegant looks fool you - the M40 can really rock the house, when it’s four 4” woofers are put to 

work.

he MB10 Subwoofer is not only great in a home cinema setup, it also blends seamless into a good stereo system.

Using our knowledge and expertise in designing high-end loudspeakers, we focused on makingthe MB10 reproduce bass 

in a more natural and “honest” way, than normally seen in subwoofers.

Using a class A/B amplifier instead of the commonly used Class D, plays a key role in the MB10’s natural and dynamic 

performance.

This combined with a low mass 10” woofer, and an enclosure tuned to match the woofer, means we don’t use any 

frequency equalization circuits.

The result is a subwoofer which sounds articulate and refined without any booming - blending e.ortlessly in to any high 

quality music system. While at the same time having the ability to rattlethe room when watching a movie.



Nieuw
Scansonic MB-10 Subwoofer zwrt of wit                                                                1199 € per stuk

Nieuw:
Scansonic M10 matzwart of matwit 649 € per paar 
Scansonic M20 matzwart of matwit 1.499 € per paar
Scansonic M40 matzwart of matwit 1.999 € per paar
Standaard voor M10 zwart    695 € per paar
Standaard voor M10 wit    750 € per paar
Spikes voor standaard M10     390 € per 8

1.meter

De MB-10 subwoofer presteert niet alleen fantastisch in een 5,1 of 7,1 configuratie maar is ook prima inpasbaar in een 

stereo-opstelling.  De Scansonic expertise met high-end luidsprekers stelde hen in staat de lagetoneweergave 

natuurlijker, realistischer en ‘’eerlijker’’ weer te geven dan gewoonlijk het geval is met subwoofers.

            Door een Klasse A/B versterker te plaatsen in plaats van de tegenwoordig gangbare Klasse D in een behuizing die 

per systeem individueel afgeregeld wordt is het niet nodig gebleken een equalizer te gebruiken, iets dat het realistische 

geluid zeer ten goede komt. De versterker stuurt een 25 cm woofer aan die van een ultralichteconus voorzien is. Het 

resultaat is een subwoofer die zonder enig boemeffect moeiteloos integreert in elk hoogwaardig geluidssyteem maar 

toch in staat is een huis op de grondvesten te doen schudden als er naar een film met effecten gekeken wordt.

Accessories

Speaker stand Black Single

695 €

Set

Speaker stand White Single

750 €

Set

Speaker stand Black Twin

825 €

Set

Spikes for X-1 Stand and M-

M-10       30,3, Stand  650 mm

M-20       93,5

M-40   108,5

MB-10   41,8

Spikes

Rood kader: referentie voor 1 m hoogte
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MB-10 Actieve subwoofer
Afmetingen (WxHxD) 360 x 418 x 360 mm
Gewicht: 15.4 kg
Frequentiebereik: 25 Hz - 150 Hz (adjustable)
Versterker: 100W RMS, Klasse AB
Ingangen: Lijn- en lage impedantie-ingang
Behuizing: Poort achterzijde
Drive unit: 10” long throw, low mass driver - Down-firing
Power consumption: <0.9A - standby, on: 10-300w
Afwerking: matzwart of matzilver
 

M40
Afmetingen (WxHxD) 220 x 1085 x 295 mm
Gewicht: 18 kg
Frequentiebereik: 45 Hz - 40 KHz
Impedantie: 6 ohm
Scheidingsfrequenties            4 KHz 2. Order
           300 Hz 1. order
Systeem: 2.5 weg d’Appolito - Bas-reflex 
Gevoeligheid 88 dB
Kast: Zwaar verstevigd, poorten achterzijde.
Luidsprekereenheden: 1 sealed ribbon tweeter met kapton/aluminium sandwich membraan

2 Mid/woofer 4”, faseplug + met honingraatprofiel versterkte conus van glasfiber.
4 Woofers 4”, met honingraatprofiel versterkte conus van glasfiber

Afwerking: matzwart of matzilver
Aanbevolen vermogen: 100 - 300 W 

M20
Afmetingen (WxHxD) 220 x 935 x 250 mm
Gewicht: 12.1 kg
Frequentiebereik: 50 Hz - 40 KHz
Impedantie: 4 ohm
Scheidingsfrequenties           4 KHz 2e.Order
           300 Hz 1e. order
Systeem: 2.5 -wwg Bas-reflex 
Gevoeligheid: 86.5dB
Kast: Zwaar verstevigd, poorten aan achterzijde
Luidsprekerunits: 1 sealed ribbon tweeter met kapton/aluminium sandwich membraan

1 Mid/woofer 10cm , faseplug + 
 1 Woofer 10 cm, met honingraatprofiel versterkte conus van glasfiber.
Afwerking:  matzwart of matzilver
Aanbevolen vermogen: 100 - 200 W

M10
Afmetingen: (WxHxD) 130 x 303 x 196 mm
Gewicht: 4 kg
Freq bereik: 70 Hz - 40 KHz
Impedandie: 6 ohm
Scheid, freq: 4 KHz 2. Order
Systeem: 2 -Weg Bas-reflex
Rendement: 85dB
Behuizing: Verstevigde poort
Luidsorekereenheden: 1 sealed ribbon tweeter with kapton/aluminum sandwich membrane.

1 Mid/woofer 4”, met honingraatprofiel versterkte conus van glasfiber.
Afwerking: mat zwart of mat zilver
Aanbevolen vermogen: 50 - 100 W 


