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Cambridge Audio: ons verhaal

Sinds het bedrijf in 1968 werd opgericht, 
heeft Cambridge Audio één overtuiging als 
drijfveer: dat muziek altijd geweldig moet klinken.

 Cambridge Audio is voor mensen die echt 
naar muziek luisteren. Onze producten worden 
in Groot-Brittannië ontworpen en over de hele 
wereld gebruikt door mensen net als jij; mensen 
met een passie voor muziek.

 We hebben een uitstekende reputatie op het 
gebied van innovaties en al onze technici werken 
vol overtuiging om je de meest authentieke en 
allerbeste geluidservaring te bieden. Als je naar 
een product van Cambridge Audio luistert, hoor 
je niet alleen het verschil – je voelt het! En wij 
willen dat gevoel met iedereen delen.

 We zijn gek op muziek en trots op wat we 

doen. Onze passie voor goede muziek en het 
plezier dat we hebben bij het ontwerpen en 
ontwikkelen van onze producten is geen geheim. 
Je kunt het zien en horen in alles wat we doen.

 We houden gewoon van muziek en 
willen die passie graag met je delen. Want als 
mensen die van muziek houden hifi-apparatuur 
ontwikkelen, ontstaan er hele mooie dingen!

Draagbare luidsprekers kunnen mooi en handig zijn, alleen: hoe 
kleiner ze zijn, hoe slechter ze vaak klinken. Maar dat geldt niet voor 
de Cambridge Audio G2!

De G2 combineert onze jarenlange ervaring op het gebied van 
elektronica en luidsprekerontwerp met de modernste Bluetooth-
streamingtechnologie voor een indrukwekkend geluid in een 
supercompact formaat.

De G2 is een kleine, draagbare en draadloze luidspreker die werkt 

op batterijen. Dankzij de universele Bluetooth-connectiviteit en het 
handige formaat kun je de G2 gemakkelijk en onopvallend overal mee 
naartoe nemen. Hij speelt de muziek van vrijwel iedere iPhone, iPad, 
telefoon, tablet of computer af, met een fantastische geluidskwaliteit.

De G2 is slechts 67 mm hoog, dus je kunt hem altijd bij je hebben 
om zonder kabels te genieten van een geweldig geluid, waar je ook 
bent. Thuis, onderweg of in het park! Bovendien, als de G2 volledig is 
opgeladen, gaat de batterij tot wel 10 uur mee.

EEN ULTRACOMPACTE 
BLUETOOTH-LUIDSPREKER 
MET OPTIMALE AKOESTIEK EN 
EEN SCHITTEREND GELUID 
VOOR ONDERWEG...
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Bluetooth 
De meeste smartphones, tablets en computers zijn uitgerust met stereo 
Bluetooth, ongeacht het merk of model. Dus zolang je apparaat binnen 
bereik (maximaal 10 meter) is, is het een fluitje van een cent om draadloze 
muziek met hoge kwaliteit te streamen. 

Bekabelde verbindingen
De G2 heeft ook een analoge 3,5-mm-ingang. Tv’s en laptops worden 
steeds platter en zijn daarom vaak uitgerust met erg kleine en slechte 
luidsprekers. Met de analoge ingang van de G2 kun je een externe bron 
aansluiten, zoals een laptop, en het geluid afspelen via je G2 met een veel 
betere geluidskwaliteit dan de luidsprekers van je laptop.  

Luidsprekertelefoon
De G2 heeft een ingebouwde microfoon die gebruikt kan worden om 
telefoongesprekken te voeren en ontvangen via het aangesloten apparaat. 
Als je gebeld wordt, begint de      -knop te knipperen. Je kunt de telefoon 
opnemen met de G2 door op deze knop te drukken. Als je iemand belt 
met het aangesloten apparaat, schakelt de G2 automatisch over naar de 
luidsprekertelefoonstand.

Direct muziek afspelen vanaf je 
telefoon, tablet of computer

Klein, stijlvol en 

compact
Ondanks zijn indrukwekkende vermogen is de G2 een ultracompact 
en schitterend systeem van slechts 189 mm x 67 mm x 55 mm. Hij is 
verkrijgbaar in twee luxe afwerkingen: Black en Champagne. 

De G2 is voorzien van een milieuvriendelijke functie, Auto Power Down of 
APD. Het systeem gaat automatisch in de slaapstand als het 30 minuten lang 
geen muziek afspeelt, en gaat daardoor zuinig met energie en de batterij om.

Wist je dat?

De G2 is voorzien van een 
handige USB-poort waarmee 
je overal je mobiele telefoon 
kunt opladen. De G2 kan je 
telefoon opladen met zijn eigen 
batterij, of als hij is aangesloten 
op een stopcontact. 

Onderweg opladen met USB!

Geavanceerde technologie
 
De meeste draagbare draadloze luidsprekers produceren slecht geluid en veel ruis, maar...

• Door een extreem efficiënte, DSP-gestuurde, digitale klasse 
D-versterker die twee luidsprekers en twee Bass Radiators 
aanstuurt, laat de G2 een kristalhelder geluid en een indrukwekkende 
basweergave uit een supercompacte en stijlvolle behuizing komen.

• En Digital Signal Processing (DSP) zorgt ervoor dat de compacte G2 
echt het maximale uit je muziek haalt. De resultaten zijn verbluffend 
en je zult merken dat het geluid harder, helderder en voller is dan dat 
van andere ultracompacte, draagbare luidsprekers.

• Muziek in meerdere ruimtes: Je kunt twee G2-luidsprekers 
synchroniseren zodat ze dezelfde muziek simultaan afspelen. 
Hierdoor kun je in twee verschillende kamers naar dezelfde muziek 
luisteren, of in een veel grotere ruimte.

• De G2 is voorzien van een robuuste, akoestisch geoptimaliseerde 
aluminium behuizing met zachte, verlichte bedieningsknoppen. Het 
speciale ontwerp gaat trillingen tegen en ligt perfect in de hand.

Achter de schermen
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We hebben nu een schitterende limited edition serie G2’s in blauw, rood en zelfs titanium, 
zodat je altijd een luidspreker kunt vinden die bij je past.

Nu verkrijgbaar in verschillende 
kleuren!

‘De G2 is zo klein dat ik hem 
overal mee naartoe kan nemen. 
Hij klinkt veel groter dan hij lijkt, 
en de basrespons is geweldig 
voor dit formaat! Ik kan hem 
ook gebruiken om mijn telefoon 
onderweg op te laden of als 
luidsprekertelefoon, wat altijd 
handig is.’

David M. – Electronic Engineer

Optimaal gebruik van 

streaming-services en apps
Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de G2 voor alle apps en 
streaming-services op je smartphone, tablet of computer. Snel en 
gemakkelijk luisteren naar populaire streaming-services zoals Spotify, 
Pandora of BBC iPlayer Radio met de verbluffende geluidskwaliteit 
van de G2.

De G2 onthoudt tot wel vier verschillende Bluetooth-apparaten 
waaraan hij gepaard is geweest, zodat hij automatisch 
verbinding maakt zodra je het apparaat aanzet.

Wist je dat?

Nog eenvoudiger om je 

telefoon en tablet te paren
De G2 is heel eenvoudig en met één druk op de knop te paren met 
Bluetooth-apparaten. Maar om nog sneller en simpeler te paren heeft 
de G2 ook NFC-technologie (Near Field Communication).

Veel moderne telefoons en tablets ondersteunen NFC. 
Als je telefoon of tablet NFC ondersteunt, kun je heel 
eenvoudig en automatisch paren door het 
     -logo boven op de G2 aan te raken.

Onze visie
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Luister naar al je muziek, waar hij ook vandaan komt... 
De G2 speelt al je muziek af, of het nu je smartphone, tablet 
of computer is. De G2 ondersteunt Bluetooth en is dus niet 
afhankelijk van een bepaald type apparaat – hij kan gewoon van 
allemaal muziek afspelen!

Kwaliteitscomponenten 
Door een extreem efficiënte, DSP-gestuurde, digitale klasse 
D-versterker te gebruiken die twee luidsprekers en twee Bass 
Radiators aanstuurt, laat de G2 een kristalhelder geluid en 
een diepe basweergave uit een supercompacte en stijlvolle 
behuizing komen. 

Twee G2’s synchroniseren 
Je kunt twee G5-speakers synchroniseren zodat ze dezelfde 
muziek simultaan afspelen, waardoor alles twee keer zo 
krachtig klinkt.

Eenvoudig te paren met Bluetooth-apparaten 
De G2 is heel eenvoudig en met één druk op de knop te paren 
met Bluetooth-apparaten. Maar om nog steller en simpeler te 
paren heeft de G2 ook NFC-technologie (Near 
Field Communication).

Luidsprekertelefoon 
Dankzij het minuscule formaat en de uitstekende geluidskwaliteit 
van de G2 kun je overal van je muziek genieten. En de 
G2 is erg handig als je aan het werk bent. Hij werkt ook 
als luidsprekertelefoon, zodat je hem kunt gebruiken om 
telefoongesprekken en conference-calls te voeren.

Je telefoon onderweg opladen 
Met de handige USB-poort kun je overal waar je bent je telefoon 
opladen, zelfs als de G2 niet is aangesloten op netspanning.

Heb je geen Bluetooth? 
Het kan voorkomen dat je geen Bluetooth-bron hebt, of geen 
Bluetooth mag gebruiken. Geen probleem! Met de handige 3,5 
mm analoge ingang van de G2 kun je altijd en overal naar muziek 
luisteren.

Ongelofelijk lange batterijduur 
De G2 heeft een robuuste lithium-ionbatterij en intelligente software 
voor batterijbeheer. Hierdoor gaat een volledig opgeladen G2 tot 
wel 10 uur mee.

Streaming-services 
Gebruik de G2 om de apps en streaming-services op je 
smartphone, tablet of computer te voorzien van een schitterende 
geluidskwaliteit. Snel en gemakkelijk luisteren naar populaire 
streaming-services zoals Spotify, Pandora of BBC iPlayer Radio 
met de verbluffende geluidskwaliteit van de G2.

Meerdere apparaten 
De G2 onthoudt tot wel vier verschillende Bluetooth-apparaten 
waaraan hij gepaard is geweest, zodat hij automatisch verbinding 
maakt zodra je het apparaat aanzet.

Schitterende constructie 
De G2 heeft een robuuste, akoestisch geoptimaliseerde behuizing 
van aluminium en knoppen met achtergrondverlichting. Je kunt 
kiezen uit de kleuren Black en Champagne. De behuizing is 
speciaal ontworpen om trillingen tegen te gaan, ligt perfect in de 
hand en is goed voor jarenlang luisterplezier.

De G2 levert uitzonderlijke geluidskwaliteit en heeft een handig, compact formaat. 
Hier volgen 11 redenen waarom je beter een G2 van Cambridge Audio kunt kopen dan andere luidsprekers...

Waarom de G2 perfect bij jou past...
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Dankzij het minuscule formaat en de uitstekende 
geluidskwaliteit van de G2 kun je overal van je 
muziek genieten. En de G2 is erg handig als je aan 
het werk bent. Hij werkt ook als luidsprekertelefoon, 
zodat je hem kunt gebruiken om telefoongesprekken 
en conference-calls te voeren.

Je werk leuker maken!
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