
Minx Xi is verkrijgbaar in hoogglans wit en zwart
 

*  Services afhankelijk van beschikbaarheid

Exclusieve import & distributie:
 

 
 
 
 
 

De Minx Xi speelt je volledige muziekcollectie af met een indrukwekkende 
geluidskwaliteit. Of je nu streamt vanaf je smartphone, tablet of vanaf je 
thuisnetwerk, of luistert naar internetradio, je hoort echt alle details van je favoriete 
muziek.
      Muziek op je thuisnetwerk of een computer binnen je netwerk
Met de geïntegreerde internetradio kun je afstemmen op je favoriete zenders, of 
nieuwe zenders van over de hele wereld ontdekken
      Sluit je tv, Blu-ray-speler, spelconsole en nog veel meer aan voor een betere 
audio-ervaring. 
      De Minx Xi is geheel ontworpen door Cambridge Audio in Londen, al hun in de 
afgelopen jaren opgebouwde stream- en DAC-expertise is er in samengebald, voor 
een prachtige geluidskwaliteit, naar welke muziek je ook luistert en hoe die ook is 
opgeslagen.  
 

Centrale HUB
De Minx Xi speelt vrijwel alle muziekformaten af, vanaf vrijwel iedere audiobron.  
Streamt muziek draadloos vanaf je smartphone of tablet in hun oorspronkelijke 
kwaliteit. De muziek op je netwerk wordt afgespeeld met driver-loze UPnP-
technologie en de Minx Xi speelt muziekbestanden van ieder formaat en iedere 
grootte af - tot wel 24-bit/96kHz, inclusief 'lossless' formaten.      
    De draadloze verbinding maakt gebruik van Wi-Fi of Bluetooth, zodat hij 
compatibel is met alle telefoon- en tabletmerken. De Minx Xi heeft ook toegang tot 
20.000+ internetradiozenders en is voorzien van ingebouwde streaming-services 
(BBC iPlayer Radio, Rhapsody, Pandora* en nog veel meer). Daarnaast zorgen de 
automatische firmware-updates ervoor dat de Minx Xi altijd de nieuwste en beste 
services en gadgets ondersteunt. Al deze fantastische elektronica wordt 
‘’behandeld’ door een fantastisch mooie en muzikale 2 x 40W klasse AB versterker 
die zelfs de lastigste luidsprekers ‘’aan kan’’ 
 

Minx Xi Digital, dit stijlvolle, kleine 
muzieksysteem heeft het allemaal
 

Lees het volledige Minx Xi verhaal op www.cambridgeaudio.com/minx-xi

Minx Xi is a trademark of Cambridge Audio. iPhone and iPad are registered trademarks of Apple Inc., registered in the U.S and other countries. 
Other product and company names mentioned within this advert are trademarks of their respective owners. These are only used for reference 
purposes and are subject to the terms of their registration.  

Digital Music System

iOS & Android app
 

Your music + our passion

En dat is nog niet alles, met 
onze gratis StreamMagic app 
voor je smartphone en iPad of 
tablet heb je al je muziek nu 
echt binnen handbereik.
 

Drie pagina’s informatie, scroll naar beneden voor de aanbieding
 



Stunning speaker sound at a price that’s unbeatable…

Cambridge Audio SX 
speaker range

Speakers aren’t a new thing for Cambridge Audio – our 
budget S30 is probably the biggest-selling Cambridge Audio 
product of all time. But we’re aiming to make a really big 
noise in speakers with the new SX range.
Built from the ground up, with custom-designed drivers and 
components hand-picked by our in-house engineers and then 
painstakingly voiced to provide premium sound quality, we 
predict the SX range will be scooping a series of awards 

soon. Following Cambridge Audio’s “Sound First” principles, 
all three speakers are designed to sound truly stunning, at a 
price that’s unbeatable.
That’s down to our laser-like focus on delivering audio 
quality, not marketing hype or extraneous features. We put 
the money where it counts and we believe you’ll be able to 
hear the results!

SX-50 
Bookshelf/stand-mount speakers

A full bass speaker with custom-designed 
5-inch driver, silk dome tweeter and ported 
bass reflex design delivering 50Hz-22kHz 
response. Available in ebony or rosewood 
finish.

SX-60
Stand-mount speakers

A full bass speaker with custom-designed 
6.5-inch driver, silk dome tweeter and 
ported bass reflex design delivering 41Hz-
22kHz response. Available in ebony or 
rosewood finish.

SX-120
Subwoofer

A subwoofer with 8-inch driver and 70W 
RMS amplifier. Available in ebony or 
rosewood finish.

SX Speaker infosheet

SX-60 Stand Mount Speakers
Deze mooie SX-luidsprekers zijn geheel ontworpen door ons 
team in Londen en reproduceren je favoriete muziek met een 
ongelofelijke passie voor detail, en voor een prijs waar je 
versteld van zult staan.
     Met speciaal ontworpen drivers, zorgvuldig geselecteerde 
componenten en een vakkundig ontwerp is de SX het 
perfecte voorbeeld van de "Sound First"-filosofie van 
Cambridge Audio. Wij richten ons op perfecte geluidskwaliteit, 
en niet op de nieuwste marketinghype. Het geluid spreekt 
voor zich. Je krijgt een ongelofelijk muzikale belevenis, en 
verder niets...
 
Kracht en diepte om al je muziek tot leven te brengen
De SX-60, is een statiefluidspreker die de decennialange hifi-

ervaring van Cambridge Audio combineert met speciaal 
ontworpen componenten en een kwaliteitsbehuizing, 
voor de optimale weergave van je muziek voor een 
belachelijk lage prijs.
 
Gemaakt door muziekliefhebbers, voor 
muziekliefhebbers...
De SX-60 is geheel ontworpen door onze ingenieurs in 
Londen, met een speciaal ontworpen 5"-driver, een 
dometweeter van zijde en veelzijdig basreflexontwerp 
met basreflexpoort. De overige componenten zijn 
zorgvuldig geselecteerd door ons team en nauwkeurig 
afgesteld om de best mogelijke geluidskwaliteit te 
geven.
 
 
 

speciaal bewerkt papier geeft een soepele en gelijkmatige 
frequentierespons
    Een dometweeter van zijde combineert een zacht, soepel 
geluid met een ongelofelijke nauwkeurigheid
    De speciale schuimdemping achter de tweeter 
vermindert de reflecties en geeft een dieper geluid voor een 
echte, ruimtelijke muziekervaring waarin ieder instrument 
duidelijk te horen is
        Nauwkeurig geoptimaliseerde scheidingsfilters zorgen 
voor een soepele en lineaire respons
      De robuuste MDF-behuizing is ontworpen met CAD 
software, zodat de afmetingen van de luidspreker staande 
golven elimineren, voor een nauwkeurige basrespons.
 
 
 
 

Geweldig geluid voor een prijs waarvan je versteld 
zult staan
De finish van de SX-60 is zwart of donker walnoot. Hij is 
bovendien voorzien van een prachtige gril.
      Volgens de "Sound First"-principes van Cambridge 
Audio geeft het ontwerp van de SX-60 een prachtige 
klank, voor een prijs waar je versteld van zult staan. Dit 
komt doordat wij ons uitsluitend richten op perfecte 
geluidskwaliteit, en niet op marketinghypes of 
overbodige features. Wij investeren in wat wij belangrijk 
vinden, en we denken dat je dat kunt horen!
     Krachtige en efficiënte woofermagneten geven een 
diepe bas zonder je versterker te belasten
Speciaal ontworpen basdriver met een conus van 

Indrukwekkend geluid voor een superprijs!
 Nu tijdelijk samen met Minx Xi van € 1098 voor € 999 
 



SX60 speaker 

Detailed Specifications
Sensitivity 89dB

Frequency response 41Hz – 22kHz

Impedance 8 Ohms

Recommended amplifier power 20-100 Watts

Drivers 
Tweeter: 1 x 25mm (1”) silk dome tweeter 
Mid/Bass: 1 x 165mm (6.5") doped paper cone 

Crossover 2 way 

Ported 1 front 

Colour Black or Walnut 

Dimensions (H x W x D) 340 x 200 x 272mm,  (13.3 x 7.9 x 10.7”)

Weight 5.0kg (11lbs) 


