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X300

Voor nog kernachtiger en krachtiger laag bezit de
X300 niet alleen een 300 W digitale versterker,
maar ook grotere eenheden. Ondanks deze
technische hoogstandjes, zal het verbazen dat de
X300 nog altijd een stuk kleiner is dan de meeste
subwoofers met 28 cm (12”) in het vierkant.

Minx toebehoren
Elke Minx satelliet luidspreker kan 
standaard zowel op tafel worden opgesteld
als tegen de wand worden gehangen. 
Maar aangezien onze woningen allemaal
verschillend zijn, hebben we een serie 
slanke toebehoren ontwikkeld die elke
opstelling mogelijk maken.

Minx tafelstand
Deze fraaie geborsteld
aluminium tafelstands
zijn in een oogwenk te
monteren en plaatsen de

Minx op een schap of op een TV stand.

Minx kogelgewricht
muurbeugel
Biedt vrijwel oneindige
variatie in opstelling;
geen fraaiere manier
van opstellen van Minx
tegen de wand.

Minx instelbaar 
vloerstatief
Gemaakt van hoogglans gelakt
staal en UV beschermd getint
glas, biedt deze schitterende
stand geïntegreerde kabel
wegwerking en is leverbaar in
zwart en wit voor een elegante
installatie. 

X500 

Met een ingebouwde 500 watt digitale versterker,
een krachtige 10” geanodiseerde aluminium
eenheid, een aanvullende ABR eenheid, garandeert
de X500 een home theater met alle kracht en
muzikale kwaliteiten. Zulke kamervullende
prestaties doen denken aan veel grotere systemen
maar net als de gehele Minx familie heeft de X500
een opmerkelijk klein formaat en biedt daarmee
gemakkelijke opstelling en setup.

Versterker vermogen 300 W rms

Eenheden 1 x 8” subwoofer
1 x 8” passieve radiator

Luidsprekerafmetingen 311 x 266 x 278 mm
(H x B x D) (12,4 x 10,5 x 11,0”)

Gewicht 7,5 kg (16,5 lbs)

Afwerking Hoogglans zwart
Hoogglans wit

Versterker vermogen 500 W rms

Eenheden 1 x 10” subwoofer
1 x 10” passieve radiator

Luidsprekerafmetingen 365 x 320 x 350 mm
(H x B x D) (14,3 x 12,6 x 13,8”)

Gewicht 11,7 kg (25,8 lbs)

Afwerking Hoogglans zwart
Hoogglans wit

Vraag uw Cambridge Audio
specialist naar de beste 
Cambridge Audio kabels 
voor uw Minx systeem.
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