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Het Engelse merk Cambridge Audio is al lang geen 

onbekende meer en heeft de afgelopen jaren goed 

benut om een steeds sterker en breder productas-

sortiment in het lage- en midden prijssegment aan 

te bieden. Vooral de populaire Azur serie is daarbij 

wereldwijd een schot in de roos gebleken. Cam-

bridge Audio maakt vooral no-nonsense apparatuur die voorzien is van een prijsgerelateerde gedegen 

constructie, rijke uitrusting en vooral een bovengemiddeld goede geluidskwaliteit. Met de recente intro-

ductie van de Topaz serie heeft het merk geprobeerd zijn de grenzen nog verder te verleggen en jaagt nu 

voor het eerst ook op de onderkant van de markt.

CAMBRIDGE AUDIO TOPAZ AM10 VERSTERKER, CD10 CD-SPELER EN S30 LUIDSPREKERS

Waanzin!

Producten uit het prijssegment waarin Cambridge Audio nor-
maliter opereert, weten enerzijds een glimlach op mijn gezicht 
te toveren vanwege de moed en durf die absoluut nodig zijn 
om in dit zeer zwaar bevochten segment nog succes en dus 
enige winst te kunnen boeken. Anderzijds word ik ook regel-
matig teleurgesteld door de soms wel heel erg povere con-
structie en absoluut teleurstellende prestaties. Daarbij haat ik 
de steeds maar sterker wordende ‘weggooi’ mentaliteit van 
ondernemingen en hun marketeers die enkel en alleen nog 
maar het genoegen schijnen te hebben om de levensduur van 
een product al voor het überhaupt op de markt komen, van te 
voren nauwkeurig te bepalen en vooral te beperken. Dat het 
ook anders kan, wil de hier besproken nieuwe en ambitieuze 
Cambridge Audio Topaz serie bewijzen. Hoge kwaliteit tegen 
echt lage prijzen, zou dat echt mogelijk kunnen zijn? Bij bijna 
ieder ander willekeurig merk dan Cambridge Audio, had ik nu 
vervolgens mijn hart vastgehouden en bijna met tegenzin de 
dozen uitgepakt, maar ik wist al bijna van te voren dat deze En-
gelse onderneming op de toppen van zijn succes, zich geen 
uitglijer zou kunnen en willen veroorloven. Mijn interesse was 
dus gewekt en dit soort spullen vormt natuurlijk een prachtig 
contrast met de maandelijkse door mij geteste high-end pro-
ducten. Overigens ben ik met het noemen van de Topaz com-
ponenten nog niet eens compleet, want om deze elektronica 
te completeren heeft importeur Dimex ook nog een paar Cam-
bridge Audio Sirocco S30 luidsprekers bijgevoegd. Piepklei-

ne 2-weg monitoren met een prijs die nog eens 33% lager zou 
blijken te liggen als van de apparaten!

Topaz AM10 geïntegreerde versterker

Maar eerst aandacht voor het belangrijke hart van ieder audio-
systeem, de versterker. In geval van de doos van de AM10 zie 
ik ogenblikkelijk de eerste prijstechnische concessie ten op-
zichte van de duurdere Cambridge Audio Azur modellen. De 
mooie full colour draagbare verpakking met handgreep, is nu 
vervangen door een eenvoudige uit bruin karton vervaardig-
de doos. Op zich niets mis mee want bijna alle producten die 
we tegenwoordig kopen zijn zo verpakt, maar voor een Cam-
bridge Audio product, oogt het dit keer toch wel wat eenvou-
diger. Maar wanneer vervolgens de doos wordt geopend, is 
er van al deze (noodzakelijke) bezuinigingsdrift weinig meer 
te merken. Een nette plastic afstandsbediening, bijbehorende 
batterijen en een standaard geaard ‘dropveter’ netsnoer be-
horen tot de standaarduitrusting. Wanneer uiteindelijk de ver-
sterker te voorschijn komt (nu in een plastic zak in plaats van 
de blauwe stoffen hoes van de Azur lijn) ben ik zondermeer 
aangenaam verrast. De AM10 versterker is ondergebracht in 
een voor deze prijsklasse bovengemiddeld solide behuizing 
(76 mm hoog, 460 mm breed en 340 mm diep) en is ‘slim 
line’ uitgevoerd. Ook het gewicht blijkt een substantiële 5,6 
kilo te bedragen en de voeding is zelfs voorzien van een mooie 
grote en bromvrije ringkerntrafo. De afwerking en vormgeving 
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komen zeer verzorgd en stijlvol over en deze benjamin met zijn 
slechts 2 x 35 watt aan 8 Ohm, ziet er dan ook qua uitstra-
ling nagenoeg hetzelfde uit als de duurdere Azur serie. Het 
front is vervaardigd van 1 cm(!) dik aluminium en in samen-
werking met de mooie vloeiende lijnen van de gebogen plaat-
stalen kap en de afgeronde hoeken van het front zelf ontstaat 
een rustig en evenwichtig geheel. Ook op de uitrusting is be-
paald niet beknibbeld want naast druktoetsen voor vijf ingan-
gen, waaronder zelfs een heuse phonotrap voor MM elemen-
ten, zijn op de voorzijde de functies voor het aan/uitschakelen, 
een 6,3mm jackplug voor hoofdtelefoongebruik, een 3,5mm 
aansluiting voor portable mp3-spelers, een menutoets (bass, 
treble en balans) en een grote draaiknop voor regeling van het 
volumeniveau aanwezig. Een mooi blauw display met schoon-
schriftcijfers en letters, geeft daarbij zelfs nog de waarden aan 
van de digitaal instelbare volumeregeling en de toon- en ba-
lansregeling. Op de achterzijde vinden we naast de vijf ingan-
gen, ook een opname uitgang, één paar luidsprekeraanslui-
tingen en een afneembaar netsnoer. Enig minpuntje vind ik 
dat de luidsprekeraansluitingen van het schroeftype enkel ge-
schikt zijn voor blanke draad en banaanstekkers en dat spa-
des door het opstaande kunststof randje helaas niet te ge-
bruiken zijn.

Topaz CD10 cd-speler

Net als de AM10 versterker heeft ook de CD10 cd-speler de-
zelfde fraai vormgegeven behuizing en afmetingen, het mooi 
dikke aluminium front en een blauwe schoonschrift display. De 
voorzijde is voor de rest erg sober gehouden met rechts naast 
de aan/uit schakelaar het centraal geplaatste display, cd lade 
en de belangrijkste loopwerkfuncties. Met 4,3 kilo is de CD10 
dan wel iets lichter dan de AM10 versterker, maar anderzijds 
ook weer minder licht dan verwacht. De ware schoonheid van 
deze speler zit hier echter vooral onderhuids in de vorm van 
een zeer goede en muzikaal klinkende Wolfson Micro elec-
tronics WM 8761 digitaal naar analoog converter. Deze dac 
wordt ook in hoger geprijsde spelers van andere merken toe-
gepast en heeft zich inmiddels al ruimschoots kunnen bewij-
zen door zijn zeer goede kwaliteiten. Ook aan het belangrijke 

servosysteem en de analoge versterkertrap is veel aandacht 
besteed, wat nog wel eens een verrassende uitwerking op de 
uiteindelijke klank zou kunnen hebben! De achterzijde tenslot-
te is uiterst sober uitgevoerd met naast een paar RCA (cinch) 
uitgangen, slechts één enkele digitale S/P DIF uitgang en een 
soort van scheerapparaat netstekker aansluiting die niet ge-
aard is. Net als het ‘scheerapparaatsnoer’ is ook de bijgele-
verde afstandsbediening ten opzichte van de gelijkgeprijsde 
AM10 versterker wat gekrompen en hier uitgevoerd als credit-
card exemplaar. Op zich niet heel erg want het werkt wel af-
doende, hoogstwaarschijnlijk zal deze cd-speler toch in com-
binatie met de AM10 versterker worden aangeschaft.

Sirocco S30 luidsprekers

Net zoals de AM10 en CD10 componenten de instappers zijn 
van de Cambridge Audio elektronicalijn, is de Sirocco S30 
de allerkleinste en meest eenvoudige luidspreker uit het luid-
sprekerprogramma. De verkoopprijs is hierbij zelfs nog lager 
dan van de beide elektronicabroers en ik begin nu toch echt 
een beetje te twijfelen of dat allemaal nog wel goed zal ko-
men. Nog minder geloofwaardig wordt het als in een beetje 
serieuze kwaliteitsluidspreker alleen al één enkele hogetonen-
luidspreker, duurder is als het complete paar S30’s! Wanneer 
ik de kleine doos openmaak, komen daar twee bijzonder be-
scheiden (226 mm hoog, 160 mm breed en 235 mm diep), 
maar wel heel goed afgewerkte boekenplankmodellen volgens 
het 2-weg basrefl ex principe tevoorschijn. Opvallend gezien 
de geringe hoogte is de nog iets grotere diepte. Hierdoor ont-
staat een wat grotere inhoud zonder het visuele aspect te ver-
storen. Bij deze S30 luidsprekers is alles eigenlijk mini, hoewel 
in vergelijking met de hele huidige generatie minutieuze satel-
liet speakertjes met ‘subwoofer’, alles ineens weer reuze groot 
lijkt. De luidsprekers wegen 3,75 kilo per stuk en zijn aan de 
voorzijde voorzien van zo dichtmogelijk bij elkaar geplaatste 
10 cm grote woofer met metalen(!) verchroomde faseplug en 
een uit composietmateriaal vervaardigde conus en een textiel 
softdome tweeter van 2,5 cm. De testexemplaren zijn uitge-
voerd in de kleur ‘eiken naturel’ terwijl ze verder ook nog in de 
kleur zwart verkrijgbaar zijn. Het fi neer is hier gezien de lage 
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prijs uiteraard van kunstmatige origine, 
maar in dit geval vind ik dat eigenlijk he-
lemaal niet erg. Ten eerste kan kunstfi -
neer niet verkleuren en ook is het derma-
te smaakvol gedaan, dat er zelfs sprake 
is van een mooie driedimensionale reliëf 
structuur met uitgewogen en natuurlijk 
overkomende houttinten. De baffl e is 
vervaardigd uit een dik kunststof paneel 
met daarin de strak aansluitende luid-
sprekerunits, terwijl de rest van de kast 
uit een MDF behuizing met sterk afge-
ronde hoeken bestaat. Inwendig is een 
eerste orde fi lter aanwezig met maar 
weinig componenten waardoor goed 
toegepast een bepaalde puurheid in de 
weergave kan ontstaan. De achterzijde 
bevat tenslotte een bi-wiring aansluit-
terminal met geïntegreerde baspoort en 
schroefaansluitingen die voor alle soor-
ten verbindingen geschikt zijn. De afwer-
king is zondermeer keurig netjes en veel 
beter dan het prijskaartje doet vermoe-

den. Het enige minpuntje vind ik dat het 
frame met het frontdoek, nogal losjes in 
de verbindingsnokjes hangt. Bij normaal 
gebruik blijft het beslist wel zitten, maar 
bij het verplaatsen van de luidsprekers 
laten ze toch net iets te gemakkelijk los. 
Technisch is er over deze luidsprekers 
opvallend weinig te vinden maar het ren-
dement is een voor zo’n kleine luidspre-
ker hoge 90 dB terwijl het laag onder 
de 60 Hz steil afl oopt. Nette en keurige 
waarden voor deze afmetingen. 

Luisteren

Ik heb best lang nagedacht hoe ik deze 
eenvoudige maar complete set aan u 
zou gaan presenteren en heb uiteinde-
lijk gekozen voor twee opstellingen. De 
eerste opstelling bestond uit het inte-
greren van deze Cambridge Audio com-
ponenten in onze woonkamer en dan 
zoveel mogelijk met de basisgedachte 
in mijn achterhoofd hoe ik vermoed dat 

de toekomstige kopers van deze spul-
len, ze zullen gaan gebruiken. Dus geen 
apart audiorack maar een gewoon A/V 
meubel of in de kamer aanwezige kast, 
gebruikmaken van de bijgeleverde net-
snoeren en normale stopcontacten/
stekkerdoos. En om alles te complete-
ren, een eenvoudige interlink van een 
paar tientjes en een eveneens eenvou-
dige luidsprekerkabel. De luidsprekers 
stonden daarbij op de uiterste hoeken 
van het in onze huiskamer 150 cm lange 
A/V meubel en onder de luidsprekers 
waren de standaard meegeleverde rub-
ber dempertjes geplakt. Hoe dat klinkt? 
Nou, dat valt absoluut niet tegen. Nieuw 
uit de doos wordt er al meteen een heel 
volwassen geluid neergezet waar het 
meteen prettig en ontspannen naar luis-
teren is. Het hoog is typisch dat van een 
softdome tweeter. Dus enerzijds be-
hoorlijk open en vloeiend, maar ook iets 
afgerond en minder snel met plotselinge 
impulsgeluiden. Het middengebied 
wordt opvallend rondborstig en rijk met 
mooie ‘gouden’ klankkleuren weergege-
ven, terwijl tenslotte het laag ondanks 
het kleine kastje en woofer oppervlak, 
een behoorlijke dynamiek en punch 
weet te leveren. Toch blijkt al snel dat 
voor zo’n kleine dreumes toch best wat 
afstand tot de achterwand in acht moet 
worden genomen omdat anders de 
weergave in het middenlaag wat te veel 
nadruk kan krijgen waardoor het geluid 
wat al te warm word en het geluid uitein-
delijk zelfs enigszins dicht kan gaan lo-
pen. Ook prima en zelfs opvallend goed 
is de fraaie presentatie van het ruimte-
beeld en dan met name de diepteplaat-
sing. Er is daadwerkelijk een suggestie 
dat het muzikale gebeuren (indien aan-
wezig in een opname) achter de luid-
sprekers wordt opgebouwd. In deze op-
stelling is er gedurende enkele weken 
dagelijks binnen onze gezinssituatie 
(man, vrouw, twee kinderen) intensief 
gebruik van gemaakt en is er een enor-
me variëteit aan muziek op gedraaid. 
Van Simply Red tot Alanis Morissette en 
van de muziek uit sprookjes en attractie-
park ‘De Efteling’ tot kabouter Plop en 
Ernie en Bert van Sesamstraat. Eigenlijk 
was het enige wat ons daarbij stoorde 
de zeer lange inleestijd van het cd loop-
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werk. Bijna 15(!) seconden is echt te lang, zeker voor kinderen 
die graag hun stukje muziek willen horen. De tweede opstel-
ling was veel meer een opstelling zoals u die van mij gewend 
bent. Dus in mijn akoestisch geoptimaliseerde luisterruimte 
met aparte stroomgroepen en een hoogwaardig audiorack. 
Toch heb ik mij bij de verdere opstelling bewust dit keer wat 
ingehouden. Vooral om de eindbevindingen voor iedereen die 
in deze prijsklasse op zoek is, zo veel mogelijk herkenbaar te 
houden. In plaats van referentiebekabeling heb ik dus net als 
in de eerste opstelling van de bijgeleverde snoeren gebruikge-
maakt en het grootste verschil was vooral dat ik nu van echte 
luidsprekerstandaards gebruik heb gemaakt. Om te kijken tot 
hoe ver ik kon gaan en wat er zou gaan gebeuren, heb ik ten-
slotte als allerlaatste sessie de verhoudingsgewijs erg kostba-
re Master Contemporary luidsprekers op de AM10 versterker 
aangesloten. Maar nu eerst mijn bevindingen met de complete 
Cambridge Audio set (AM10, CD10 en S30) in mijn luister-
ruimte. Als eerste verdwijnt ‘The Imagine Project’ van Herbie 
Hancock (Sony Music 88697718992) in de CD10 speler. Dit 
album is heel bijzonder door niet alleen het zeer grote aantal 
meewerkende artiesten, maar ook door de veelal geslaagde 
andere arrangementen die Herbie Hancock er van heeft ge-
maakt. Je hoort dus enerzijds bekende muziek maar anderzijds 
toch ook weer niet. De klankkwaliteit van dit album is gewoon 
goed maar niet echt extreem of van demokwaliteit. Toch is de 
muzikale boodschap zondermeer mooi en interessant. Al bij 
de eerste klanken is meteen duidelijk dat ondanks de lage 
prijs, deze set veel van de oorspronkelijke muzikale bedoelin-
gen overeind weet te houden De S30 luidsprekers profi teren 
daarbij duidelijk van de nu volledig vrije opstelling waarbij de 
losheid en ruimte indruk fors toenemen. Alhoewel afdoende, 
zit er in het afstraalgedrag toch een klein probleempje, want 
de S30 blijkt gevoeliger dan gemiddeld te zijn op het gebied 
van indraaien en de speakers op een juiste afstand van elkaar 
plaatsen. Veel verder dan 250 cm zou ik toch niet adviseren en 
experimenteer vooral met de hoeveelheid indraaien. Slechts 
een geringe dosis is hiervan nodig. Doe het te weinig en je 

luistert naar twee afzonderlijke luidsprekers met een duidelijk 
gat in het midden (onafhankelijk van de breedteopstelling) en 
doe het te veel en je luistert naar een platgeslagen en smal 
stereobeeld. Ook de standhoogte van deze luidsprekers is be-
langrijk en een stand van 65 cm is hier ideaal. Toch is het ge-
lukkig ook meteen duidelijk wanneer ze goed staan opgesteld 
omdat dan de hele stereowerking meteen op zijn plaats valt. 
Zowel de S30 luidsprekers als AM10 versterker en CD10 cd-
speler blijken echte muzikale allrounders te zijn die zowel op 
achtergrondvolume als wat luider, tot een lekker ontspannen 
stukje muziek in staat zijn voorzien van veel tonale schakerin-
gen en een mooie, prettige muzikale gloed. Ook al zijn de S30 
luidsprekers beslist goed en zelfs zeer goed binnen hun prijs-
klasse, toch merkte ik al in een eerder stadium op dat het toch 
vooral de Topaz componenten waren die zeer waarschijnlijk 
tot nog (veel) meer in staat zouden kunnen zijn. Dus de kleine 
en dappere S30 monitoren afgekoppeld en verwijderd en 
plaatsmakend voor de vertrouwde en zeer gewaardeerde 
Master referentieluidsprekers. Dezelfde standaardbekabeling 
werd weer aangesloten en dit keer koos ik als eerste cd voor 
de pas uitgekomen 13e editie van de High-end Audiophile Test 
Demo sacd ‘With’ (STS digital 6111107) van STS Digital op-
namegoeroe Fritz de With. In tegenstelling tot al zijn eerdere 
uitgaven, heeft Fritz dit keer besloten om in plaats van zijn ei-
gen artiesten, ook gebruik te maken van mooie (bewerkte) 
stukken van andere grootheden. Zo zijn nu ook prachtige num-
mers te vinden van Boz Scaggs, Hans Theessink, Sarah Mc. 
Laughlin en Deborah Henson. Samen met zijn eigen artiesten 
waarbij met name Lonneke en Jan voor mij de grote verassing 
zijn, is het een heel fraai en artistiek verantwoord geheel ge-
worden waarbij naast een toegenomen artistieke waarde, ui-
teraard vooral weer de opnamekwaliteit centraal heeft ge-
staan. Al bij de eerste klanken van het ultradiep doorlopende 
laag van ‘Thanks to you’ van Boz Scaggs geloof ik bijna mijn 
oren niet. Wauw, komt dit geluid uit die twee kleine en goed-
kope componenten?! Het staat gewoon als een huis en de 
weergave is opvallend goed in balans. Wat zeg ik, deze twee 
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PRIJZEN
CAMBRIDGE AUDIO TOPAZ AM10 GEÏNTEGREERDE VERSTERKER € 299,-
CAMBRIDGE AUDIO TOPAZ CD10 CD-SPELER € 299,-
CAMBRIDGE AUDIO SIROCCO S30 BOEKPLANKLUIDSPREKER P/PAAR € 199,- 

DIMEX REFERENCE AUDIO EQUIPMENT, TEL: 070-4042647
E-MAIL: INFO@DIMEX.NL, WWW.DIMEX.NL

END

     

 

Gebruikte componenten
Luidsprekers Master Contemporary C, Sugden LS21, 

  Wilson Benesch Arc

Luidspreker standaards KA-Tuning LSS-66

Cd-Spelers North Star Design T192 + North Star Design Extremo  

  DAC, Cambridge Audio 840 C

Geïntegreerde versterkers Unison Research Performance, Naim Nait 5i

Voorversterker Cambridge Audio 840E

Eindversterker Cambridge Audio 840W

Audiorack Finite Elemente Pagode Master Reference HD12

Interlinks Siltech Royal Signature Empress, Echole Obsession 

Digitale kabel North Star Design White Gold I2S, 

Luidsprekerkabel Nirvana SX, JK-Acoustics Type III

Netkabels Nirvana PC, Kemp Reference, Essential Audio Tools  

  Current Conductor

benjamins weten in deze opzet zelfs zo overtuigend te preste-
ren, dat ze zonder overdrijven meer dan behoorlijk aan de 
stoelpoten van producten die 10x zo duur zijn weten te knab-
belen! Eigenlijk is het bijna ongekend en ik ben dan ook aan-
genaam verrast. De basiskwaliteiten die al met de S30 luid-
sprekers op de achtergrond hoorbaar waren, komen nu in 
volle hevigheid naar voren. En verder gaat het met het prach-
tige nummer ‘In the arms of an angel’ van Sarah Mc. Laughlin. 
Dit klinkt zo mogelijk zelfs nog beter en het gaat zo goed dat 
het volumeniveau op de AM10 display tot -11 wordt opge-
schroefd (het bereik loopt van -80 tot 0), oftewel het volume ¾ 
open! En nog steeds klinkt alles dan enerzijds zo realistisch en 
anderzijds vloeiend, tonaal rijk en los, dat het lijkt alsof de 
spreekwoordelijke engel over je hoofd meekijkt. Het ruimte-
beeld is prachtig 3D, groots vrij en ademend, op de klankkleur 
van de concertvleugel is niets af te dingen en het geluid heeft 
een bepaalde, spontaniteit, luchtigheid, uitlichting en kernach-
tigheid die ik nog nooit in product in deze prijsklasse en een 
heel stuk daarboven heb gehoord. De magische kwaliteit van 
het middengebied is door het ontwerpteam ook prachtig ge-
kozen. Enerzijds is het gloedvol, betrokken en doortekent en 
anderzijds vloeiend omlijnt en ook echt neutraal op natuurlijke 
wijze. Is er dan helemaal niets om op aan te merken? Nou, ei-
genlijk inderdaad niet veel. Absoluut gezien is het volle en rijke 
laag en middenlaag iets minder precies dan echte high-end 
componenten toe in staat zijn, hoor je in het hoge middenge-
bied heel licht wat van die typerende witheid die geïntegreer-
de (digitale) versterkerschakelingen vaak zo kenmerkt en heeft 
het tophoog net niet de klankkleur en verfi jning die dure top-
producten zo kan kenmerken. Maar bij elkaar valt er gewoon 
maar bar weinig op de kwaliteiten van deze spullen af te din-
gen. Heel bijzonder allemaal en een fantastische prestatie van 
het Cambridge Audio team.

Conclusie 

Tja, wat moet ik nog zeggen van zo veel moois voor zo weinig 
geld. Komt het door het uitmuntend goede Engelse ontwerp 
wat ongetwijfeld in China is vervaardigd, waardoor de prijs/

kwaliteitsverhouding vreemde sprongen gaat maken. Heeft 
het ontwerpteam de sleutel gevonden om met een ingenieuze 
een doordachte schakeling toch iets heel moois voor weinig 
geld te maken? Ik zou het niet weten. Wat ik echter wel met 
zekerheid weet is dat het tandem Topaz AM10 versterker en 
CD10 cd-speler, enorm boven zijn prijsklasse weet te pres-
teren. Het is echt ongeloofl ijk dat voor deze bedragen, zulke 
voortreffelijke kwaliteiten mogelijk zijn en dat is vooral goed 
nieuws voor al diegenen die wel veel van muziek houden maar 
grote uitgaven voor audioapparatuur niet willen of kunnen ver-
antwoorden. Van luidsprekers die alleen al door hun kostprijs 
enorm beperkt worden zoals de Sirocco S30, mogen natuur-
lijk geen wonderen worden verwacht. De prijs om echt iets 
moois te maken is al bijna niet aanwezig en je zit ook nog eens 
met allerlei natuurkundige wetten en beperkingen. Dus als 
ontwerper heb je een piepklein budget, een heel kleine luid-
sprekerkast, weinig geld om luidsprekereenheden te laten ma-
ken, of mooie fi ltercomponenten in te kopen, etc. En hoewel 
deze S30 door de spectaculair goede resultaten van zijn elek-
tronicabroers een beetje overschaduwd dreigt te worden, ben 
ik zeker ook onder de indruk van deze kleine dreumes. Zowel 
met de Topaz componenten als andere merken, staat er een 
paartje mooi muzikale luidsprekers die het vooral in wat kleine-
re ruimtes of als goed tweede systeem, zeer goed zal kunnen 
doen. Samenvattend heeft Cambridge Audio de kwalitatieve 
lat weer weten te verleggen en dit keer ook nog eens tegen 
een veel lager bedrag! Als dat geen goed nieuws is?!

Tekst: Werner Ero

Fotografi e: Cambridge Audio
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