Belangrijkste redenen om de
Minx Xi te kopen
De Minx Xi levert een uitstekende geluidskwaliteit vanaf veel verschillende bronnen...
hier volgen 11 redenen waarom je beter een Minx Xi kunt kopen dan enig ander systeem.
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De kern van je muziek: Je hoeft geen aparte versterkers
en audiospelers meer te kopen. De krachtige, klasse ABversterker van de Minx Xi levert 40 watt per kanaal. Het
enige wat je dus nog nodig hebt, zijn luidsprekers!

2

Muziek via netwerk en USB: – Met zijn draadloze of
bekabelde netwerkaansluiting kan de Minx Xi muziek
vanaf een computer of NAS afspelen, of vanaf een harde
schijf met USB-aansluiting.
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Lossless geluidskwaliteit: De Minx Xi speelt lossless
formaten af, zoals ALAC, FLAC, AIFF of WAV, en dat met
een indrukwekkende 24-bit/96 kHz-resolutie.
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Internetradio en streaming-services: Luister naar
meer dan 20.000 internetradiozenders en ingebouwde
streaming-services (bijvoorbeeld BBC iPlayer Radio,
Rhapsody en Pandora).
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Kwaliteitscomponenten: De klasse AB-versterker,
oversized toroïdale voeding en de Wolfson WM8728-D/Aconverter zijn audiofiele componenten die je meestal
alleen ziet in veel duurdere high-end producten.
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Hifi-geluid zonder grote
zwarte kasten!

Bluetooth-connectiviteit: Met de bijgeleverde BT100
Bluetooth-receiver kun je vanaf ieder apparaat met
Bluetooth (iPhone, iPad, smartphone, laptop) draadloos
muziek streamen naar de Minx Xi.

Ongekende connectiviteit: Met zoveel verschillende
draadloze, analoge en digitale ingangen kom je zeker
niets tekort. Je kunt al je apparatuur aansluiten op de
Minx Xi, waaronder Blu-ray, settopboxes, tv, spelconsoles,
MP3-spelers enzovoort...
Alles onder controle: De Minx Xi is gemakkelijk te
bedienen met de meegeleverde afstandsbediening of
met de gratis Stream Magic-app voor Apple- en Androidapparaten.
Optimaal gebruik van streaming-services en apps:
Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de Minx Xi
voor alle apps en streaming-services op je smartphone,
tablet of computer. Snel en gemakkelijk luisteren naar
populaire streaming-services zoals Last.fm, Spotify of
BBC iPlayer Radio met de verbluffende geluidskwaliteit
van de Minx Xi.
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Computerspellen en films: Als je computerspellen
speelt of films kijkt op je laptop, telefoon of tablet
weet je hoe slecht de geluidskwaliteit kan zijn. Maar
vanaf nu kun je het geluid naar de Minx Xi sturen en
alle knallen, explosies en effecten tot in het kleinste
detail horen!
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Full Metal Jacket: En dankzij het robuuste
ontwerp kun je nog jarenlang van al deze functies
blijven genieten! De Minx Xi is vrijwel niet kapot
te krijgen. Van de volledig metalen behuizing en
het superstevige chassis, tot de hoogstaande en
krachtige toroïdale transformator: ieder component
van de Minx Xi is ontworpen om jarenlang mee te
gaan.

Wist je dat?
Met de laatste iOS-versie van de
Stream Magic-app kun je de Minx Xi
gebruiken om draadloos muziek af te
spelen vanaf je
iPad, iPhone of
iPod Touch.
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Dankzij de opmars van thuisnetwerken kan
iedereen muziek afspelen vanaf een computer
of harde schijf, online streaming-services en
duizenden internetradiozenders van over de
hele wereld. Maar om al deze verschillende
muziekbronnen met echte hifi-kwaliteit af te
kunnen spelen, moeten er veel verschillende
apparaten worden aangesloten die allemaal

Grenzeloze DRAADLOZE
connectiviteit
De Minx Xi is geschikt voor vrijwel alle
muziekformaten en compatibel met vrijwel
alle audiobronnen. Hij gebruikt UPnP om
draadloze muziek vanaf een netwerk of
harde schijf te streamen, en heeft een
uitstekende Bluetooth-verbinding om te
streamen vanaf smartphones en tablets.
Hij speelt lossless formaten af, zoals
ALAC, FLAC, AIFF of WAV, en dat met een
indrukwekkende 24-bit/96 kHz-resolutie.
De Minx Xi heeft ook toegang tot meer
dan 20.000 internetradiozenders en
is voorzien van ingebouwde streamingservices (BBC iPlayer Radio, Rhapsody,
Pandora en nog veel meer).

iets anders doen – een streamer, een DAC,
een radio, een versterker enzovoort...
Met de Minx Xi heb je al deze kiasten niet
meer nodig – het is een compact, alles-inéén muzieksysteem met echte hifi-kwaliteit.
De Minx Xi is gebaseerd op ons bekroonde
Stream Magic-platform. Hij is compatibel
met ieder thuisnetwerk, speelt al je digitale

Achter de schermen
Grenzeloze BEKABELDE
connectiviteit
De Minx Xi is niet alleen geweldig voor
draadloze audio – hij heeft ook meer
dan genoeg fysieke aansluitingen. Zo
beschikt hij over:
• 2 lokale ingangen voor USB-media
• 2 digitale ingangen (S/PDIF en Toslink)
• 2 analoge RCA-ingangen
• 1 3,5 mm analoge MP3-ingang
Hij heeft zelfs een aparte uitgang voor
een subwoofer, waardoor de Minx
Xi het perfecte middelpunt van je
entertainmentsysteem wordt.

muziek af, waar hij ook staat, en heeft een
krachtige ingebouwde versterker.
Het enige dat je nog nodig hebt,
zijn luidsprekers. We gebruiken alleen
de allerbeste componenten, waaronder
hoogstaande toroïdale transformatoren,
zodat de Minx Xi een compleet alles-in-één
hifi-systeem is.

Prachtig geluid
De klasse AB-versterker, oversized
toroïdale voeding en de Wolfson
WM8728-D/A-converter zijn audiofiele
componenten die je meestal alleen
ziet in high-end producten – net als de
externe clocking die we gebruiken om
de jitter in digitale audio-overdracht
te verminderen. De Minx Xi heeft een
vermogen van 40 watt per kanaal (8
ohm) en geeft daardoor een krachtig
en gedetailleerd geluid vanaf iedere
bron. Waar je muziek ook vandaan
komt, met de Minx Xi klinkt hij
prachtig!

Muziek afspelen vanaf je telefoon, tablet, computer
of netwerk harde schijf...
Wist je dat ...?

Draadloze antenne

Ingang voor USBmedia aan de
achterkant

Belangrijke tip

Subwooferuitgang

De luidsprekerterminals van de Minx Xi kunnen
verwijderd worden, zodat je ook een luidsprekerkabel met
banaanstekkers kunt gebruiken.
Ingangen
voor analoge
audio
Ingangen
voor digitale
audio

Toroïdale vs EI-transformatoren
Voor ons is alleen het allerbeste geluid goed genoeg en daarom hebben
we de Minx Xi voorzien van een krachtige toroïdale transformator.
Cambridge Audio was een van de eerste fabrikanten die in de jaren 1970
toroïdale transformatoren gebruikte, en dat doen we nog steeds. De
voordelen van een toroïdale transformator, vergeleken met de goedkopere
EI-transformatoren die veel andere fabrikanten gebruiken, zijn:
Kwalitatieve en betrouwbare stroomvoorziening naar de versterker,
zonder clipping van de golfvorm, voor een consistent signaal
Geen herrie, gebrom of gezoem van de transformator
Sensationele basweergave
Veel uitgangsvermogen om grote en veeleisende luidsprekers op
hoog volume te laten spelen
Veel reservestroom, zodat de transformator hoge volumepieken
kan leveren
Volledig geïsoleerd tegen interne en externe elektrische
interferentie, voor een storingsvrij audiosignaal

Een typische EItransformator:
Zwak en onbetrouwbaar signaal
Geen isolatie
Maakt herrie
Niet geschikt voor krachtige en
veeleisende luidsprekers

Luidsprekeruitgangen

BT100-ingang

Ethernet-aansluiting

Muziek vanaf een netwerk – Met zijn draadloze of
bekabelde netwerkaansluiting kan de Minx Xi muziek vanaf
een computer of NAS afspelen. Door middel van UPnP
(Universal Plug and Play), de eenvoudigste manier om
bestanden te delen, kan hij vrijwel ieder muziekbestand afspelen,
waar het ook is opgeslagen – bijvoorbeeld je notebook, pc, Mac of
NAS. De Minx Xi speelt lossless formaten af, zoals ALAC, FLAC, AIFF
of WAV, en dat met een indrukwekkende 24-bit/96 kHz-resolutie.

USB-media - dankzij 2 lokale ingangen voor USB-media kun
je muziek vanaf USB-sticks en -harde schijven afspele

Bluetooth – met de bijgeleverde BT100 Bluetooth-receiver
kun je vanaf ieder apparaat met Bluetooth (iPhone, iPad,
smartphone, laptop, Macbook) draadloos muziek streamen
naar de Minx Xi. Dankzij deze functie kunnen gebruikers de
onbegrensde content van deze apparaten doorzoeken en bedienen,
gewoon vanuit hun luie stoel.

• 1 3,5 mm analoge MP3-ingang

Naast de Standard Bluetooth Codec (SBC) biedt de Minx Xi ook
ondersteuning voor de betere Bluetooth-codex, aptX, die door steeds
meer apparaten wordt ondersteund en nog beter klinkt, zodat je het
beste geluid uit je Bluetooth-apparaat kunt halen.
Internetradio en streaming-services – Luister naar
meer dan 20.000 internetradiozenders en ingebouwde
streaming-services (bijvoorbeeld BBC iPlayer Radio,
Rhapsody en Pandora).

Het stijlvolle, moderne ontwerp van de Minx Xi is een
mooie, maar subtiele toevoeging aan ieder interieur en
verkrijgbaar in een mooie zwarte of witte hoogglansfinish.

Volledig metalen behuizing
Elektronica (en dus geluidskwaliteit) is bijzonder gevoelig
voor trillingen. Daarom hebben we een akoestisch gedempte,
resonantie-arme, metalen behuizing gebruikt om trillingen
zoveel mogelijk te elimineren, zodat iedere bron de maximale
geluidskwaliteit levert.

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

Bekabelde verbindingen – naast de draadloze functionaliteit beschikt de Minx Xi ook over;

• 2 digitale ingangen (S/PDIF en Toslink) voor settopboxes,
consoles, Blu-ray-spelers en nog veel meer

• 2 analoge RCA-ingangen voor cd-spelers en andere
apparatuur
Hij heeft zelfs een aparte subwooferuitgang, waardoor de
Minx Xi het hart wordt van je 2.1 hifi-systeem.

Ik vind hem geweldig, want...
“Bijna al mijn muziek is digitaal. Ik gebruik meestal Spotify op mijn
iPhone, maar als ik tijd heb om echt naar een album te luisteren,
gebruik ik graag mijn thuisnetwerk. Dat klinkt
gewoon beter. Ook wil ik graag optimaal geluid
uit mijn tv, en het leuke van de Minx Xi is dat
hij dit allemaal kan! Hij is gemakkelijk in het
gebruik en ziet er geweldig uit.”
Peter, Chief Operating Officer

Flexibele bediening!
Je kunt de afstandsbediening of de knoppen op
de voorkant gebruiken, maar onze Stream Magicapp maakt het allemaal nog gemakkelijker. Deze
app is beschikbaar voor Apple iOS en Android.
Je kunt hem gebruiken om alle functies van
de Minx Xi, bijvoorbeeld volume, te bedienen
vanuit je luie stoel. Je krijgt bovendien extra
features zoals ‘album art’ voor een superieure
gebruikerservaring.
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