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Minx toepassingsgids
Minx’ prestaties, ontwerp en BMR technologie resulteren in een werkelijk veelzijdig
luidsprekersysteem dat echte oplossingen biedt voor akoestische vraagstukken.
Minx als belangrijkste hiﬁ
installatie thuis:
Minx is volmaakt, zowel in stereo als surround, als
belangrijkste installati e in huis en ideaal voor elke
meer. Minx’ moeiteloze, grootse weergave in mini bes tek
voor kamerbreed geluid.

Minx verderop
thuis:

Minx in het bedrijfsleven, zoals bars,
cafés, restaurants winkels etc.
Minx biedt maatw erk voor elke toepassing, w ens en
inrichting. Begin ge woon met twee sat ellietjes of gebruik er
een paar honder d. Minx’ BMR t echnologie, gepaar d aan
compacte afmetingen, maakt he t mogelijk o veral en w aar
dan ook een plekje t e vinden v oor De best e weergave onder
de gegeven omstandigheden. De homogene k amervullende,
breed afstralende klank v an BMR maakt dat he t niet
uitmaakt of een t oehoorder vlakbij of op 3 me ter afstand

Waarop zou sle chts de
woonkamerinstallati e
top zijn? Waarom
muziek aan slechts 1
kamer toewijzen of 1
bijzondere gelegenheid.
van de speak er(s) zit. W aarom het risico v an een cliënt
Dankzij klein formaat en
die zich erger t aan opdringerige acht ergrondmuziek?
attractieve afwerking is
Minx ideaal in keuken, slaap- en eetkamer. Me t Minx luis ter je Minx is de meest v oor de hand liggende oplossing v oor
sterrenrestaurants en bars.
meer en vaker naar muziek.

Minx op het
thuiskantoor :
een plekje op of rond het bureau. En uit de pc haal je zo de
muziek, opgeslagen of gestre amed

Minx in recepties, foyers en
wachtkamers:
Veel geluidsinstallaties in dergelijke ruimten worden ook
als o mroepsysteem gebruikt, maar de verstaanbaarheid is
vaak sle cht. Als kwaliteit en verstaanbaarheid in het geding
achter Minx bie dt hoge weergavekwaliteit in beknopt, bijna
onzichtbaar bes tek. Opschaalmogelijkheden en veelzijde
bevestigingsmogel ijkheden maken Minx schier ideaal voor
dergelijke ruimten

Minx voor
maatwerktoepassingen:
Minx biedt perfecte oplossi ngen voor architecten en
interieurbouwers. Minx biedt onzichtbaar geluid op plaatse n
waar muziek van secundair belang is en in ruimten waar
ingebouwde plafondluidsprekers niet mogelijk zijn of tekort
schieten. Onzichtbare kwaliteitsluidsprekers kosten zomaar
1400 euro per paar. Minx biedt voor een fractie van die prijs
top klankkwaliteit in bijna onzichtbaar bestek.

‘s Werelds
beste mini
luidsprekers
toch verbeterd
Minx, de best verkopende speaker in Engeland
De Minx introductie in 2010 markeerde een omwenteling in de
waardering van kleine speakers. Wie zoekt er niet groots geluid van
speakers die je eigenlijk niet wil zien. De verkoopcijfers overtroffen
alle verwachtingen en het Minx ontwerp werd internationaal met
prijzen overladen. Een recensie heeft ’t over “Even goed als het geluid
van elk type luidspreker i n welke prijscategorie dan ook” (Brent
Butterworth, Sound and Vision). Cambridge Audio bouwde faam op m et
grensverleggende aanpak ver voorbij begaande paden, dus klinken de
nieuwe Minx 11 & 21 zelfs nog beter dan hun voorgangers. De nieuwe
Minx 11 en 21 zijn even compact en subtiel afgewerkt maar staan v oor
een nog betere klank van een kwaliteit die eigenlijk slechts aan grote
systemen is voorbehouden.
Het hart van het Minx geluid wordt gevormd door BMR (Balanced Mod e
Radiator) waarmee het gehele audiospectrum uit sle chts 1 transduc er
komt. De nieuwe Minx 11 biedt dankzij die nieuw ontwikkelde BMR
luidspreker grotere detaillering, meer laag, kortom een nog betere
totaalweergave. De Min 21 past d e nieuwe BMR unit toe samen met een
afgestemde extra laagweergever.
Wanneer je de Min 11 of Min 21 combineert met een van onze
subwoofers heb je een meer dan volwaardig audiosysteem of het nu voor

spannende thuistheater met surround sound is,
sport, game s, TV of hoogwaardige stereo. D e meeste
muziekliefhebbers willen graag goed geluid thuis. Dankzij de BMR
technologie vult Minx zelfs g rote livings moeiteloos me t fantastisch
geluid. Omdat Minx luidsp rekers zo onopvallend, maar wel prachtig
zijn afgewerkt zijn ze id eaal voor mensen die in een stijlvol interieur
fantastisch geluid willen zonder tegen luidsprekerkasten aan te kijken.
Maar ook een kleine luisterkamer wordt door Minx praktisch onopvallend
in een concertzaal omgetoverd. Bovendien is er een scala aan
opstel-, bevestings- of ophangmogelijkheden beschikbaar.

Nieuwe verbeterde Minx in vogelvlucht:
Vult de kamer met
fantastische geluid bij een

@

Breed toepasbaar,

∑

ideaal voor thuisbioscoop, T V,
sport en games.

Onopvallend maar chic
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afgewerkt
Nieuwe, verbeterde BMR
speakers

dankzij handige
bevestigingsmogelijkheden

grote en homogene afstraling

Achtergrond
Waarom zijn ze beter?

BMR toegelicht:

Minx in kantoren
en vergaderzalen:
Minx leent zich ideaal voor de ondersteuning van presentaties
in vergaderzaal met een voorbeeldige verstaanbaarheid voor
iedere toehoorder, dichtbij of veraf. Onzichtbaar, overal te
bevestigen en goed klinkend: Minx laat zich letterlijk overal
inpasse n.

To
voorp Tips
sch krititerae luisars

BMR (Balanced Mode Radiator) combineert

We pasten nieuw gevormde magneten

de bekend vlakke speakerconus me t

toe, waardoor verliezen worden

gepatenteerde methoden van golfbuiging

onderdrukt en het rendement

(bekend onder de naam NXT). Het komt neer

opgevoerd, zodat meer signaal

op deels trillen voor hogere freq uenties en puur

in muziek wordt omgezet en je in

pompen voor de lagere frequenties. De nieuwe

feite minder vermogen nodig hebt.

Minx chassisluidsprekers werden compleet opnieuw ontworpen,

De lineaire conusuitslag kon worden
verdubbeld van 2,2 mm naar 4 mm. Dat
resulteert in meer bas e n een rijker geluid. Het

uit de v erf komen.

Verbeterde afstraling

strakkere weergave waarbij geen detail in de muziek onderbelicht blijft.

BMR is goed voor een meer dan 180
graden afstraling. Dat b etekent dat

BMR luidspreker

je op elke plek in je luisterruimte een
uitgebalanceerd klankbeeld krijg t
voorgeschoteld.

De klassieke luidspreker

Minx BMR luidspreker, het
vorige model

De nieuwe Minx BMR
luidspreker

New Minx systems
Fundamenteel en wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelingswerk bij Cambridge Audio in akoestiek zorgen ervoor dat
Minx een kwaliteit en doortekening van het geluid biedt, dat slechts aan veel grotere speakers was voorbehouden.
Voordelen van de digitale
subwoofer…..

Eindeloze combinatie mogelijkheden!
Speakers en subwoofers zijn alle afzonderlijk
te koop, zodat de gebruiker elke combinatie en
opstelling kan realiseren.

NEW Min 11

NEW Min 21

X200

X300

X500

Min 11 meet slechts 8

Gebruikt de BMR van de

De kleinste actieve

Brengt muziek en films

500 watt vermogen brengt je

x 8 cm, maar dankzij de

Min 11 onder toevoeging

subwoofer die te koop is,

tot tastbare realiteit met

luisterkamer zowat in beweging.

nieuwe en verbeterde BMR

van een speciaal

maakt gebruik van drie

deze krachtige 300 watt

Twee 25 cm woofers verzorgen

luidsprekereenheid krijg je

ontworpen woofer voor

luidsprekerchassis. Dat

subwoofer, voorzien van

voelbare laagweergave en

een klank en verfijning die

meer laagweergave en een

geeft uit zo’n compacte

twee 20 cm speakers en

slagkracht. Onderga iedere

zijn formaat ver overstijgen.

overrompelend klankbeeld.

behuizing ongelofelijke

daarmee in elk systeem

dreun of explosie zoals de

diepe en rijke laagweergave.

toepasbaar.

filmregisseur het in jouw
luisterkamer droomde.

Opmerking van de ontwerper
“We hebben de BMR luidsprekereenheid
complete opnieuw uitgevonden met
echte verbetering van de klank als doel
en niet om een mooiere grafiek uit de
computer te krijgen. We waren vele uren
kwijt aan luistertest en fijnafstemming
met een nog gladdere, verfijnde en
gedetailleerde weergave over het hele
audiospectrum als resultaat.”

Ongelooflijk veelzijdig

Wist u dit?

Je hebt alle vrijheid om de Minx op te stellen
waar je ook wilt: op tafel, aan de muur (met een
grote keuze uit bevestigingsbeugels) of op stand.

Geen slap aanvoelende veerklemmetjes
of vaste aansluitsnoeren. Minx biedt
universele aansluitklemmen voor elk
thuistheater systeem of HiFi versterker.
Een ingenieus aansluitbordje kan in een
handomdraai ook banaanstekkers kwijt.

Andere luidsprekersystemen worstelen met verschillende
akoestische vertrekpunten voor hoog- en laag(weergave.)
Dankzij de uitgebalanceerde klankverhouding van de
BMR technologie verzorgt Minx de puurst denkbare
muziekweergave.

De perfecte afwerking….

Will Day - Minx ontwerper

Uitgekiende aansluitklemmen

Uiterst geraffineerde technologie staat aan
de basis van de drie Minx subwoofers.
Naar voren afstralende speakers,
gecombineerd met passieve radiatoren
(Auxiliary Bass radiators), doen het klassieke
basreflexontwerp verbleken. Het is ongelooflijk
hoeveel voelbaar laag en rendement deze
kleine subwoofers produceren. De prestaties
worden nog verder bewaakt en verbeterd
door Minx’ DSP (digitale sound processor).
Die controleert in real time de klankbalans
en dynamische contrasten met de best
mogelijke weergave als resultaat zonder dat
de speakers overbelast raken of dat het geluid
begint te vervormen. Dit alles samen met de
simpele aansluitmogelijkheden maakt dat je
ze praktisch overal in de luisterruimte kunt
opstellen.

Verstelbare stand verbergt
ook de aansluitkabel

Tafelstand

Draaibare
wandbevestiging

Luistertips
Als je familie of vrienden wilt overtuigen: speel muziek
met veel strijkers en/of slagwerk....

De stralende afwerking van Minx luidsprekers is een verhaal op
zich. Hoogglans wit of zwarte pianolak met gebruikmaking van
in de top-autoindustrie opgedane kennis. Makkelijk te reinigen,
praktisch ongevoelig voor krassen maakt dat de Minx serie er even
indrukwekkend uitziet als klinkt en dat tot in lengte van jaren.

11 redenen om de voorkeur te geven aan
Minx luidsprekers:

1
2
3
4

Verbeterde weergave: de oorspronkelijke Minx waren al
opzienbarend, maar de nieuwe Min 11 en Min 21 gaan nog
een stapje verder.
Groots geluid uit mini speakers: Ben je uit op topklasse
geluid uit kleine speakers dan is Minx zowat je enige keuze!
Geen twijfel: Minx is compact en bescheiden en neemt
amper ruimte in en dat maakt het ontwerp geschikt voor elke
ruimte en toepassing.
Een kamer vol klank: Minx hoeft niet precies op oorhoogte
worden opgesteld. Dankzij de brede afstraling is een volle
klank met stevig laag tot in alle uithoeken van ook grote
kamers realiteit. En dat met opstelmogelijkheden die de
klassieke gelijkbenige driehoek luisterpositie ver overstijgen.

5

Een ontwerpklassieker: In Minx komen een onze
geformuleerde uitgangspunten van discreet, compact en
tijdloos ontwerp naadloos samen en dat valt in geen enkel
interieur uit de toon.

6
7

Fantastisch geluid voor elke kamer: Minx geluid doet kleine
kamers niet uit zijn akoestische voegen barsten, zoals bij
grotere speakers kan gebeuren.

8

Veilig: met kinderen over de vloer kunnen grote speakers
voor problemen zorgen, zoals omvallen of grilles die door
priemende vingertjes worden doorboord. Minx speakers
vinden altijd een plekje buiten kinderafstand, in boekenkast
of tegen de muur.

9

Werkelijk veelzijdig: elke kamer, waar dan ook. In Minx
veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zitten een draaien zwenkbaar wandbeugeltje, een bureaubladbeugel en
verstelbare statiefjes. Zet Minx op standaardjes of verstop
‘m op de boekenplank.

Geen enkel interieurprobleem: Minx is overalattractief.
Groots geluid uit kleine speakers betekent dat je beschikt
over een fantastisch klinkend systeem dat praktisch
onzichtbaar is.

10
11

Films, muziek en meer: Minx zorgt voor een groots
geluid of het nu voor rampenfilms is of voor muziek en
games.
Onbegrensde mogelijkheden: Minx’ modulaire systeem
biedt een oplossing voor elke vraag, met een serie
satellietspeakers in verschillende afmetingen en kleuren
die onbegrensde combinatiemogelijkheden bieden.

