Belangrijkste redenen om de
DacMagic XS te kopen

Een klein apparaatje dat
het geluid van je computer
drastisch verandert

De DacMagic XS levert uitzonderlijke geluidskwaliteit van veel verschillende bronnen... hier volgen tien
redenen waarom je beter een DacMagic XS van Cambridge Audio kunt kopen dan een ander systeem

1

Verbeter het geluid van je computer
De DacMagic XS verbetert het geluid dat uit je computer
komt direct. De DacMagic XS levert tien keer meer
vermogen dan de gemiddelde computer!
Hij stuurt 150 mW aan versterking naar je koptelefoon,
zodat je bas klinkt zoals hij bedoeld is en zodat hij
hard en helder genoeg is om geen last te hebben van
achtergrondgeluiden in bijvoorbeeld vliegtuigen, treinen
en bussen.

2

Muziek, films, spellen en nog veel meer
Met de DacMagic XS klinkt je favoriete muziek precies
zoals de artiest het bedoeld heeft.
Als je vooral computerspellen speelt of films kijkt op je
laptop of computer weet je hoe slecht de geluidskwaliteit
kan zijn. Maar vanaf nu kun je het geluid via de DacMagic
XS afspelen en alle knallen, explosies en effecten tot in
het kleinste detail horen!

3

Digitale audio
De DacMagic XS gebruikt een USB-aansluiting voor de
audio, die het digitale signaal direct uit je computer haalt,
zonder dat het door de vaak slechte geluidskaart van je
computer hoeft te gaan. De DacMagic XS verwerkt het
digitale audiosignaal en geeft een veel beter geluid dan
je normaal gesproken krijgt uit de koptelefoonuitgang van
je computer.

7

Het beste geluid voor je koptelefoon
Met de DacMagic XS kun je het maximale uit je
koptelefoon halen. Ook als je de gratis koptelefoons
gebruikt die je bij je iPod kreeg, zul je direct een enorm
verschil in geluidskwaliteit merken.
Maar als je je zuurverdiende geld hebt uitgegeven
aan een goede koptelefoon, verpest het dan niet door
hem aan te sluiten op de slechte audio-uitgang van je
computer – gebruik hem maximaal met de DacMagic XS!

8

Weet wat je krijgt
De DacMagic XS heeft een led-lampje dat de
binnenkomende samplewaarden aangeeft, zodat je altijd
weet dat je de beste kwaliteit krijgt, of wanneer je het
maximale of minimale volume hebt bereikt.

5

Gebruiksvriendelijk
Met de DacMagic XS kun je het volume snel en
gemakkelijk met één vinger regelen, door gewoon op een
knop te drukken; je hoeft dus niet meer te klikken met
een muis of twee handen te gebruiken.

9

Voor thuis en onderweg
Je kunt de DacMagic XS met een koptelefoon gebruiken,
maar je kunt hem ook direct aansluiten op je hifiversterker, zodat je ook thuis kunt genieten van hetzelfde
perfecte geluid.

6

Geschikt voor alle audioformaten
De DacMagic XS heeft asynchrone USB-audioclocking
en ondersteunt zowel USB Class 1 als USB Class 2. Je
kunt hem dus gebruiken voor al je audio, van mp3 tot de
hoogste 24-bit/192kHz-kwaliteit masteropnames op je
computer, zonder ruis, jitter of vervorming.

10

4

Hoogstaande DAC
De DacMagic XS gebruikt een hoogwaardige ESS DAC
(digitaal-naar-analoog-omzetter) met een geluid dat veel
beter is dan je computer ooit zal geven.

Muziek luisteren op je computer is ideaal
– je hebt namelijk snel en gemakkelijk
toegang tot al je digitale bestanden
en duizenden streaming services,
internetzenders en videosites.
Maar wist je dat de
koptelefoonuitgang van je
computer erg slecht geluid geeft?
Computerfabrikanten geven het
grootste gedeelte van hun budget uit
aan het scherm en de videoprocessor,
zodat er voor het geluid maar een paar
dollar overblijft. De geluidsuitgang van
een laptop van 1000 dollar kost vaak niet
meer dan 4 of 5 dollar, en dat is natuurlijk
niet genoeg om een optimaal geluid naar
je koptelefoon te sturen.
De DacMagic XS verbetert het geluid

Achter de schermen
De DacMagic XS verbetert het geluid dat uit
de koptelefoonuitgang van je computer komt
direct. Je hebt echt geen idee wat je mist
aan diepte, helderheid en basweergave als
je via de koptelefoonuitgang van je laptop
luistert, totdat je het eens via een DacMagic
XS hoort...
Hoogwaardige DAC. De DacMagic XS
gebruikt een hoogwaardige
ESS DAC (digitaal-naar-analoogconverter) met een geluid dat
veel beter is dan je computer ooit zal kunnen
produceren.

Subtiel, compact en stijlvol
De DacMagic XS is kleiner dan een luciferdoosje,
zodat je hem gemakkelijk overal mee naartoe kunt
nemen. En hij draait op USB, ideaal voor een perfecte
geluidservaring, waar je ook bent – thuis of onderweg.
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dat uit je computer komt direct. Hij is
snel en gemakkelijk aan te sluiten op de
USB-uitgang van je computer en laat je
favoriete muziek, spellen en films klinken
zoals de artiest het echt bedoeld heeft.
De DacMagic XS is niet alleen bedoeld
voor audiofielen – als je graag naar online
muziek luistert, zoals Spotify of Pandora,
of als je regelmatig mp3’s afspeelt, video’s
op YouTube bekijkt of zelfs als je een
gamer bent, dan is de DacMagic XS echt
iets voor jou!
Met de DacMagic XS klinken
muziek, films en spellen op je
computer beter dan ooit!
En zonder de DacMagic XS
mis je een groot gedeelte van
de geluidservaring.

Digitale audio. De DacMagic XS gebruikt
één USB-aansluiting voor zowel
stroom als audio. Hierdoor
voorkom je kabelspaghetti en
kan het digitale signaal direct uit je computer
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Geavanceerde technologie
worden gehaald, zonder dat het door de
vaak slechte geluidskaart van je computer
hoeft te gaan. De DacMagic XS verwerkt het
digitale audiosignaal en geeft een veel beter
geluid dan je normaal gesproken krijgt uit de
koptelefoonuitgang van je computer.
Groot vermogen. Een computer levert tussen
de 10 en 20 mW aan vermogen
om je koptelefoon aan te sturen.
Dit is gewoon niet genoeg om het
maximale uit je koptelefoon te halen, wat
weer leidt tot een slechte basweergave of
minder helderheid. De DacMagic XS levert
tien keer meer vermogen dan de gemiddelde
computer! Hij stuurt 150 mW aan versterking
naar je koptelefoon, zodat je bas klinkt

zoals hij bedoeld is en zodat hij hard en
helder genoeg is om geen last te hebben
van achtergrondgeluiden in bijvoorbeeld
vliegtuigen, treinen en bussen.
Hoge resolutie. De koptelefoonuitgangen
van de meeste computers
kunnen geen geluid van hoge
resolutie aan. De DacMagic
XS heeft asynchrone USB-audioclocking
en ondersteunt zowel USB Class 1 als
USB Class 2. Je kunt hem dus gebruiken
voor al je audio, van mp3 tot de hoogste
24-bit/192kHz-kwaliteit masteropnames op
je computer, zonder ruis, jitter of vervorming.
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Klein en stijlvol, met een
groot geluid – perfect
voor thuis en onderweg!

Eindeloos veel
toepassingen...
De hoogstaande (digitaal naar analoog)
audioconversie van de DacMagic XS laat
al je muziek klinken zoals de artiest het
bedoeld heeft.
Altijd en overal. Je muziek klinkt
fantastisch, hoe je er ook naar luistert –
de DacMagic XS verbetert het geluid van
iedere app of streaming service, zoals
Spotify, Pandora of Skype, en ook van de
muziek op je computer, laptop of in de
cloud.

Direct aansluiten op een computer,
koptelefoon of versterker...
USB-ingang – De DacMagic XS gebruikt één
USB-aansluiting voor zowel stroom als audio.
Hierdoor voorkom je kabelspaghetti en kan
het digitale signaal direct uit je computer
worden gehaald, zonder dat het door
de vaak slechte geluidskaart van je
computer hoeft te gaan.
Sluit de De DacMagic XS aan op een vrije
USB-poort van je computer. Hij verwerkt
vervolgens het digitale audiosignaal en geeft
een veel beter geluid dan je normaal gesproken

Eenvoudig in gebruik...
De DacMagic XS heeft een led-lampje
dat de binnenkomende samplewaarden
aangeeft, zodat je altijd weet dat je de
beste kwaliteit krijgt, of wanneer je het
maximale of minimale volume hebt bereikt.

●

Max volume
Blink red

Mute

LED Blinking

44.1kHz/48kHz
88.2kHz/96kHz
176.4kHz/192kHz

De ontwikkelaar zegt
“De DacMagic XS past makkelijk in mijn huidige laptoptas,
maar het verschil in geluidskwaliteit is wel duidelijk
merkbaar – de muziek op mijn koptelefoon klinkt gewoon
veel beter. Ik kan nu de kleinste details horen en mijn
muziek krijgt veel meer emotionele lading.”
Daniel, Business Development

Muziek, spellen, films en nog veel meer.
De DacMagic XS is er niet alleen voor
muziekliefhebbers – als je graag naar
films kijkt, computerspellen speelt of je
vrienden spreekt op Skype, de DacMagic
XS verbetert je geluid enorm!

krijgt uit de koptelefoonuitgang van
je computer.
De DacMagic XS wordt zelfs
geleverd inclusief Micro USB-kabel.

Koptelefoon. Met de DacMagic XS kun je
het maximale uit je koptelefoon halen. Ook
als je de gratis koptelefoons gebruikt die
je bij je iPod kreeg, zul je direct een enorm
verschil in geluidskwaliteit merken.

3,5 mm-uitgang – dankzij de 3,5
mm-koptelefoonuitgang is de DacMagic
XS niet alleen perfect voor je koptelefoon,
je kunt hem ook aansluiten op je hifi-versterker,
zodat je ook thuis kunt genieten van hetzelfde perfecte geluid.

Je bedient de volumeregeling van de
DacMagic XS met één vinger en slaat
je geluidskaart en de volumeregeling
van je computer helemaal over.
Dit is niet alleen goed voor de
geluidskwaliteit, maar het betekent
ook dat je niet meer met twee
handen meerdere knoppen tegelijk in
hoeft te drukken, of met je muis moet
werken om het volume te regelen.
Je kunt het volume van de DacMagic XS
dus gemakkelijk regelen met één vinger en één knop, dankzij het
eenvoudige, ergonomische ontwerp.

●

De DacMagic XS steekt niet uit vanaf de USB-poort van je computer,
zodat je niet het risico loopt om je USB-poort per ongeluk te
beschadigen als je er tegenaan loopt.

●

De DacMagic XS is kleiner dan een luciferdoosje, zodat je hem
gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. En hij draait op USB, ideaal
voor een perfecte geluidservaring, waar je ook bent – thuis of onderweg.

●

Een klasse apart!
Hogeresolutie audio – de
koptelefoonuitgangen van de
meeste computers kunnen
geen hogeresolutie geluid aan.
De DacMagic XS heeft asynchrone USBaudioclocking en ondersteunt zowel USB
Class 1 als USB Class 2. Je kunt hem
dus gebruiken voor al je audio, van mp3
tot de hoogste 24-bit/192kHz-kwaliteit
masteropnames op je computer, zonder
ruis, jitter of vervorming.
Class 1- en Class 2-audio – net
als zijn grotere broer, de
bekroonde DacMagic Plus,
kun je de DacMagic XS omzetten
naar USB Class 2. Hiermee kun je werkelijk
alles afspelen, van mp3 tot de hoogste
24-bit/192kHz-kwaliteit masteropnames,
direct vanaf je computer.

Speciale USB-driver – als hij in Class
2-modus draait, kan de DacMagic
XS ook de speciale Cambridge
Audio Windows USB Class
2-driver gebruiken. Hierdoor wordt het
slechte audiopad van het besturingssysteem
overgeslagen, wat ongewenste interferentie
en re-sampling voorkomt - zodat je
kunt genieten van geluid op
professioneel niveau.

Wist je dat?
De robuuste aluminium
behuizing ziet er niet alleen
geweldig uit, maar beschermt de
elektronica aan de binnenkant ook
tegen stoten of schade, en gaat
ongewenste storingen tegen.

Maar als je je zuurverdiende geld hebt
uitgegeven aan een goede koptelefoon,
verpest het dan niet door hem aan te
sluiten op de slechte uitgang van je
computer – gebruik hem maximaal met de
DacMagic XS!
Abonnementsdiensten. Als je betaalt voor
een online streaming service, zoals Spotify
of Pandora, gebruik de DacMagic XS dan
om echt te horen waar je voor betaalt –
neem geen genoegen met slecht geluid uit
je computer!
Huis vol hifi. Je kunt de DacMagic XS
met een koptelefoon gebruiken, maar
je kunt hem ook direct aansluiten op je
hifi-versterker, zodat je ook thuis kunt
genieten van hetzelfde perfecte geluid.

Belangrijke statistieken:
DAC: .........................................ESS9023
Vermogen: ....................................150 mV
Gewicht: ...........................................100g
Afmetingen (B x H x D):.... 30 x 10 x 53,5 mm
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