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Yoyo (S)

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

De (S) staat voor small, en dat klopt volledig. Compact en perfect draagbaar.
Maar achter het doek huist een scala aan streng geslecteerde componenten bedoeld om de krachtigste en beste
prestaties te leveren die binnen dit formaat mogelijk zijn. Beslist geen ‘’klein’’geluid
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN EN HUN VOORDELEN
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2.1 stereo

Passieve basradiator

Geweven doek

Twee breedband luidprekers
Een all-in-one-speakersysteem

Passieve basradiator
Verbetert de laagweergave
Conus aan achterzijde

Akoestisch transparant met puur Engels
''worsted'' materiaal

Voordeel:
De unieke luidsprekercombinatie in de
YoYo (S) levert een ontzagwekkend
laag, rijk geluid en kristalhelder hoog.
Alle eigenschappen om volledig van
muziek te genieten

Voordeel
Voordeel
De YoYo (S) passieve radiator werkt in
tandem met de actieve luidsprekers
om een krachtige en volle laagweergave te bereiken die normaal gesproken alleen met grotere luidsprekers
mogelijk is.

Stoot vuil en vocht af door Nanosphere
bescherming.
De Yoyo (S) is ontworpen om in elk interieur
te passen, donkergrijs, lichtgrijs en blauw
luidsprekerdoek zorgen daarvoor, ook op
lange termijn
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Bluetooth
hoogwaardig geluid
10 m bereik
Voordeel
Draadloos afspelen van muziek in hoge
kwaliteit uit vrijwel elke ruimte in huis
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Bluetooth
hoogwaardig geluid
10 m bereik

Voordeel
Draadloos afspelen van muziek in
hoge kwaliteit uit vrijwel elke
ruimte in huis
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NFC (Near Field
Communications)
Touch pairing
Snel resultaat

Voordeel
Er moeten zo weinig mogelijk
handelingen tussen u en de muziek
staan, we hebben het zo gemakkelijk
mogelijk gemaakt om een NFC
Smartphone of tablet te activeren,
hou daartoe het symbool enkele
seconden bij de YoYo (S)
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Gesture control
(bewegingssturing)
Bedienen zonder aan te raken
vooruit, pauze en terugacties.

Voordeel
Bedien je muziek door met een
handbeweging over de sensor te gaan
zonder deze aan te raken
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Speelduur 14 uur

1 x 3,5 mm Aux ingang

Ingebouwde microfoon
ten behoeve van in- en uitgaande
gesprekken.

Uitgebreide speelduur
5V USB t.b.v. telefoon opladen

Sluit extra apparaten aan op de
YOYO (S)

Voordeel

Voordeel

Voordeel

Geniet van de YOYO (S) lange
luistersessies. De kwaliteitsbatterij biedt tot 14 uur
luistergenot en door de USB lader
kun je overal naartoe

De iPod Classic of andere MP3
spelers die niet de luxe van
Bluetooth aan boord hebben
hoeven niet naar de afvalberg

Telefoonluidspreker

Hands-free bediening kan niet
eenvoudiger. De muziek pauzeert
tijdens een gesprek en start weer na
beëindiging van het gesprek

Gesture Control Uitgelegd
Gesture Control is fantastisch als je aan het koken bent of tuiniert. Je kunt de YOYO bedienen zonder vuil te maken dus zonder
aan te raken, je hand over het bovenpaneel van links naar rechts en van rechts naar links bewegen activeert de navolgende
commando’s:
PAUSE

PLAY

SKIP

INTERESSANTE MUZIEK

Bij Cambridge Audio luisteren we voortdurend naar muziek en als gepassioneerde muziekliefhebbers en professionals zijn
we steeds op zoek naar muziekvoorbeelden. Al onze producten worden met allerlei soorten muziek getest, de hieronder
staande stukken zijn extra lastig
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BURN THE WITCH

“MOVIN’ ON UP”

2

by RADIOHEAD
A Moon Shaped Pool (2016)

‘’Burn the witch’’ is een instrumentaal rockmuziekstuk

by PRIMAL SCREAM
Primal Scream (1991)

De openings voor Screamadelica ‘’Movin’ on up’’ is een

dat door Johnny Greenwood gearrangeerd is, een

Rolling Stones-achtige combinatie van akoestische - en

dominante strijkersectie die ‘’col legno battuto’’ speelt

elektrische gitaar, slagwerk en een gospelkoor. Een

(met het hout van de strijkstok op de snaren slaan)

muziekstuk dat alle facetten van YoYo’s kwaliteitsweer-

demonstreert het rijke timbre van het YoYo S

gave over het volledige frequentiebereik laat horen.

middengebied, samen met de diepe basweergave.

YOYO IN VERGELIJKING
YOYO(S) BEKNOPT
FEATURES:

CAMBRIDGE
AUDIO
YOYO (S)

LUIDSPREKER OPSTELLING

2.1 W/ ABR

LIBRATONE
ZIPP MINI

BOSE
SOUNDLINK
MINI II

1.1 W/ ABR

2.0 W/ ABR

2. 2 W/ ABR

BOWERS &
WILKINS
T7
2.1 W/ ABR

GEDEELTELIJK

BLUETOOTH MET NFC

×

GESTURE CONTROL

×
×

TELEF.VERB.
BATTERIJ

B&O PLAY
A2

uur

×
×

×
×
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SPECIFICATIES
LUIDSPREKERS

Two full range drivers, subwoofer and passive bass radiator

AANSLUITINGEN

Bluetooth, 1x 3.5mm Aux, 1x USB opladen

FUNCTIONALITEIT

Gesture Control, Telefoonluidspreker
Near Field Communications (NFC)

KLEUREN

Donkergrijs, Lichtgrijs, Blauw en Groen

AFMETINGEN (B X H X D)

246 x 128 x 67mm

GEWICHT

1.2kg

‘’Brits Geluid’’ begint al in de jaren 60 van de

AP35260/1

Cambridge Audio bracht in 1986 de iconische

vorige eeuw. Britse popgroepen hadden toen

P40 versterker op de markt, en vanaf dat

een ongehoord succes, Britse opnamestudio's

moment produceren ze apparatuur die niets

waren toonaangevend en Britse ingenieurs

wegneemt of toevoegt aan de originele

werden fabrikanten om de beste hifi-appa-

opname. Wellicht klinkt je muziek anders dan

ratuur ter wereld te maken.

je gewend bent doordat je het eindelijk hoort
zoals het bedoeld was.

Yoyo (M)

PORTABLE STEREO BLUETOOTH SPEAKER SYSTEM

Het is geen geheim dat de YoYo serie van Cambridge Audio ontworpen is door hifi ingenieurs. Een éénluidsprekersysteem is praktisch en
efficiënt maar vanuit een geluidsoogpunt bezien een compromis. Vrijwel alle muziek is stereofonisch en voor optimale beleving heb je
wel twee speakers nodig, dat is de reden dat we een Linker en Rechterkanaal introduceerden in de wereld van Bluetoothluidsprekers.

Marton Mills luidsprekerdoek
Brits geluid in Britse stijl. Dat is de

jaar aan hen gevraagd werd

YoYo doek heeft veel bewerkingen

reden dat we de wereldberoemde

luidsprekerdoek te ontwikkelen. Ze

ondergaan en om er zeker van te zijn

Marton Mills wevers inschakelden,

ontwierpen een uniek procedé om de

dat dit er ook voor langere tijd goed

vakmensen sinds 1931, ze

stof zo dun mogelijk en akoestisch

uit blijft zien, werd daartoe o.a.

fabriceren de ''100% worstened

transparant te maken en waardoor er

Nanosphere technologie toegepast

wool.. Het was een verrassing

geen enkele hindernis voor het

waardoor vuil en vocht afgestoten

voor ze dat voor het eerst in 85

geluid bestaat.

worden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN EN HUN VOORDELEN
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Stereoluidsprekersysteem
Volwaardig stereogeluid
scheiding van linker en rechterkanaal

Voordeel

2

3

Tweevoudige
luidsprekereenheden

Geweven doek

1 breedbandluidspreker
1 subwoofer (per YoYo)

De YoYo (M) breekt met de Bluetoothconventie
Voordeel
(1 luidspreker) en levert een volwaardig
stereobeeld dat de originele opnamen getrouw De YoYo (M) is in staat het volledige
frequentiebereik weer te geven doordat
weergeeft
er een breedbandspeakervoor een
helder geluidsbeeld en een subwoofer
voor een kernachtige laagweergave
actief zijn
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Telefoonluidspreker
Ingebouwde microfoon
ten behoeve van in- en uitgaande
gesprekken.

Voordeel
Hands-free bediening kan niet
eenvoudiger. De muziek pauzeert
tijdens een gesprek en start als het
gesprek beëindigd is.
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Speelduur 24 uur
Uitgebreide speelduur
5V USB t.b.v. telefoon opladen

Voordeel
Geniet van de YOYO (S) lange
luistersessies. De kwaliteitsbatterijen bieden tot 14 uur
luistergenot en door de USB lader
kun je overal naartoe

Akoestisch transparant met Engels
''worsted'' materiaal
Stoot vuil en vocht af door Nanosphere
bescherming.

Voordeel
De Yoyo (M) is ontworpen om in elk interieur
te passen, donkergrijs, lichtgrijs en blauw
luidsprekerdoek zorgen daarvoor, ook
oplange termijn
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1 x 3,5 mm Aux ingang
Sluit extra apparaten aan op de
YOYO (S)

Voordeel
De iPod Classic of andere MP3
spelers die niet de luxe van
Bluetooth aan boord hebben
hoeven niet naar de afvalberg

4

5

Bluetooth

Simpele installatie

hoogwaardig geluid
10 m bereik

De linker- en rechterluidspreker zijn
draadloos verbonden
De verbinding komt automatisch tot stand

Voordeel
Draadloos afspelen van muziek in hoge
kwaliteit uit vrijwel elke ruimte in huis

Voordeel
Simpel, druk op de aan/uitschakelaars op
beide speakers en ze doen de rest
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Gesture control
(bewegingssturing)
Bedienen zonder aan te raken
vooruit, pauze en terugacties.

Voordeel
Bedien je muziek door met een handbeweging
over de sensor te gaan zonder deze aan te raken

Gesture Control Uitgelegd
Gesture Control is fantastisch als je aan het koken bent of tuiniert. Je kunt de YOYO (M) bedienen zonder vuil te maken, zonder aan te raken,
beweeg je hand over het bovenpaneel van links naar rechts en van rechts naar links en je activeert de navolgende commando’s:

Muziek om te testen
Bij Cambridge Audio luisteren we voortdurend naar muziek en als gepassioneerde muziekliefhebbers en professionals zijn we steeds op zoek naar
muziekvoorbeelden. Al onze producten worden met allerlei soorten muziek getest, de hieronder aanbevolen stukken zijn extra lastig

SYMPATHY FOR THE DEVIL

SUCH GREAT HEIGHTS

1

by THE POSTAL SERVICE
Give Up (2003)

by THE ROLLING STONES
Beggars Banquet (2016)

2

De kracht van Sympathy for the Devil is de hypnotiserende samba groove, met op de achtergrond een
upbeat tempo en een effectief gebruik van slagwerk.
Conga's en drums afwisselend links en rechts tonen
de extreem goede kanaalscheiding aan van de YOYO
(M).

Such Great Heights is de prominentste single op
Give Up en creatief gemixed tijdens de postproductie ten behoeve van optimale links/rechts
dynamiek en perfect geschikt om vast te stellen of
de DSP (Digital Signal Processing) en accuratesse
van YoYo voor je geschikt zijn.

VERGELIJKING YOYO (M)

EIGENSCHAPPEN
LUIDSPREKERS
BlUETOOTH
GESTURE CONTROL
STEREO PAIRING
BATTERIJSPEELDUUR

CAMBRIDGE
AUDIO
YOYO (M)
DUAL 1.1

BOSE
SOUNDTOUCH
10

BLUESOUND
PULSE FLEX

BOWERS &
WILKINS
M1

SINGLE 1.1

DUAL 1.1

×

×
×

×

×
×

×

×

×

×

SINGLE 1.1

24 UUR

SONOS
PLAY 1

SINGLE 1.1

TECHNISCHE GEGEVENS
Luidsprekersysteem:

Stereo, twee separate full range luidsprekers met subwoofer

Connectivity:

Bluetooth, 1 x 3,5mm, Aux, 2 x USB, Laden (1 per speaker)

Functionaliteit:

Stereo pairing, gesture control, telefoonluidspreker

Batterij speelduur:

24 uur

Kleuren:

donkergrijs, lichtgrijs en blauw

Afmetingen:

(BxHxD) 125x204x125 mm

Gewicht

3k (totaalgewicht)

AP35258/1

‘’Brits Geluid’’ begint al in de jaren 60 van de

Cambridge Audio bracht in 1986 de iconische

vorige eeuw. Britse popgropen hadden toen

P40 versterker op de markt, en vanaf dat

een ongehoord succes, Britse opnamestudio's

moment produceren ze apparatuur die niets

waren toonaangevend en Brise ingenieurs

wegneem of toevoegt aan de originele

werden fabrikanten om de beste hifi-appa-

opname. Wellicht klinkt je muziek anders dan

ratuur ter wereld te maken.

je gewend bent doordat je het eindelijk hoort
zoals het bedoeld was.

