Belangrijkste redenen om Minx Air te kopen
Top Tips
voor mu
zie
liefhebb kers

De Minx Air levert uitzonderlijke geluidskwaliteit van vrijwel iedere bron ... hier zijn tien redenen
waarom je beter een Minx Air van Cambridge Audio kunt kopen dan enig ander systeem
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Luister naar al je muziek, waar die ook vandaan komt ...
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Kwaliteitscomponenten
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De Minx Air speelt al je muziek af – vanaf een iPhone,
iPad, tablet of computer. De Minx Air ondersteunt AirPlay,
Bluetooth en internetradio, en is dus niet afhankelijk van
een bepaald type apparaat – hij speelt ze gewoon allemaal!

Om het allerbeste geluid te produceren, is de Minx
Air uitgerust met krachtige digitale 100W en 200W
DSP-versterkers (Digital Signal Processor) die onze
gepatenteerde en kwalitatief hoogstaande BMR-drivers
(Balanced Mode Radiator) aansturen. De Minx Air 200
heeft zelfs een ongelofelijke 6,5” subwoofer!

Het draadloze systeem voor al je muziek
– altijd, overal en met prachtig geluid.

Alles onder controle!
De Minx Air is gemakkelijk te bedienen met de
meegeleverde afstandsbediening of met de gratis Minx Airapp voor Apple- en Android-apparaten.
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Streamingdiensten en apps
Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de Minx Air voor
alle apps en streamingdiensten op je smartphone, tablet
of computer. Snel en gemakkelijk luisteren naar populaire
diensten zoals Last.fm, Spotify of BBC iPlayer Radio met
de verbluffende geluidskwaliteit van de Minx Air.
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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
Air sturen en alle explosies en effecten tot in het
kleinste detail horen!
Ongekende connectiviteit
Met de Minx Air kun je muziek van internetradio, AirPlay- en
Bluetooth-bronnen afspelen. Er is zelfs een analoge
ingang – RCA of 3,5 mm. Je kunt er externe bronnen,
zoals een tv, op aansluiten en genieten van veel beter
geluid!
De Minx Air krijgt veel positieve recensies!
What Hi-Fi? Sound and Vision en T3 hebben hem beloond
met 5 sterren.

Eenvoudige installatie
Met onze eenvoudige installatiehandleidingen kun je snel
en gemakkelijk aan de slag met de Minx Air. We hebben ook
enkele korte filmpjes gemaakt om het installatieproces nog
eenvoudiger te maken. Bekijk ze op www.cambridge-audio.com

Minx Air is een revolutionair draadloos systeem
waarmee je al je muziek kunt afspelen – vanaf
je iPhone, iPad, tablet of computer, en dat
allemaal in echte hifi-kwaliteit.
Compacte draadloze luidsprekersystemen
zijn vaak stijlvol en handig, maar schieten
tekort op het gebied van geluidskwaliteit. De
Minx Air brengt hier verandering in. Dit systeem
combineert onze jarenlange ervaring op het

Equalizer- en basinstellingen
De app is voorzien van een instelling om de bas te
bedienen, zodat je de basweergave van je Minx Air kunt
aanpassen aan de kamer waarin je naar je muziek luistert.
Je kunt de bas ook instellen met de afstandsbediening.
De app beschikt ook over verschillende
equalizerinstellingen die je kunt gebruiken om het geluid
van je Minx Air aan te passen aan je eigen voorkeur.
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Groots geluid in een klein formaat!
Dankzij het platte, esthetische ontwerp van slechts
182 mm diep en 220 mm hoog past de Minx Air
naadloos in vrijwel ieder interieur!
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Betrouwbare constructie!

gebied van elektronica en luidsprekerontwerp
met de modernste draadloze streamingtechnologie. Je kunt je smartphone dus in je
broekzak houden of je tablet blijven gebruiken,
terwijl je luistert naar je favoriete nummers in
superieure geluidskwaliteit.
Voor de Minx Air heb je geen apparaten van
een bepaald merk of type nodig. Hij is voorzien
van Apple’s AirPlay voor draadloze streaming

vanaf een iPhone, iPad en iTunes. Maar anders
dan de meeste AirPlay-producten heeft hij
ook Bluetooth en internetradio. Je kunt dus
draadloos genieten van je muziek, waar je
hem ook hebt opgeslagen, of luisteren naar
duizenden internetradiozenders van over de
hele wereld, met een verbazingwekkend hoge
geluidskwaliteit.

Achter de schermen
Geavanceerde geluidstechnologie
De meeste compacte draadloze luidsprekersystemen produceren slecht
geluid, vervorming en veel ruis, maar...
De krachtige digitale versterkers van de Minx Air zorgen voor een enorm
vermogen en hifi-geluid in een compact, efficiënt ontwerp.

En dankzij het robuuste ontwerp kun je nog jarenlang
van al deze functies blijven genieten! De Minx Air heeft
een bijzonder robuust ontwerp en de kast bestaat uit één
stuk, waardoor meetrillen wordt voorkomen en je nog jaren
kunt genieten van optimale geluidskwaliteit.

De digitale signaalverwerking maakt gebruik van geavanceerde technologie
die speciaal is ontworpen voor muziek- en filmproducties. Hierdoor levert
de Minx Air een maximale output, ondanks de compacte behuizing. De
resultaten zijn echt verbluffend en je zult merken dat het geluid harder,
helderder en voller is dan dat van andere draadloze systemen.

Paar in de winkel je smartphone of tablet
met de Minx Air en en merk hoe je je
favoriete streamingdiensten, zoals Spotify of Pandora,
met de Minx Air kunt afspelen in ongeëvenaarde hifi-kwaliteit!

Ingebouwde DA-converters halen zelfs de kleinste details uit digitale
bestanden en verwerken deze zorgvuldig tot het eindgeluid.
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De gepatenteerde BMR-luidsprekerdrivers (Balanced Mode Radiator) geven een
voller geluid dat de kamer beter vult dan traditionele luidsprekers met hetzelfde
formaat. De normale luidsprekers van andere draadloze systemen bewegen
van voor naar achteren om geluid te produceren. Onze BMR-luidsprekers
produceren ook geluid met horizontale spreiding, dat zorgt voor een veel voller
geluid. Dit is met name gunstig als de luidsprekers dicht bij elkaar staan.
De Minx Air heeft een bijzonder robuust ontwerp en de kast bestaat uit één
stuk, waardoor meetrillen wordt voorkomen.
De digitale 100W-versterker en dubbele 4” BMR-drivers van de Minx Air
vullen je kamer zonder probleem met een krachtig geluid. Maar je zult
pas echt versteld staan van de Minx Air 200 met zijn ongelofelijke digitale
200W-versterker en dubbele 2,25” BMR-drivers in combinatie met een 6,5”
subwoofer!

Als muziek je passie is... is de Minx Air iets voor jou!
Direct muziek afspelen vanaf
je telefoon, tablet of computer
Airplay – Met de Wi-Fi streamingtechnologie van Apple
kun je naadloos muziek met hoge kwaliteit afspelen vanaf
je iPhone, iPad of iTunes.
Bluetooth – De meeste smartphones, tablets en
computers zijn uitgerust met stereo Bluetooth. Draadloos
muziek streamen met hoge kwaliteit is dus een fluitje van
een cent.
Met de ingebouwde apt-X-ondersteuning van de Minx
Air worden echt alle details uit draadloos gestreamde
Bluetooth-audio weergegeven, als je Bluetooth-apparaat
het ondersteunt, zodat je digitale audiobestanden met
hoge bitrates worden weergegeven in cd-kwaliteit.
Minx Air ondersteunt ook AAC Bluetooth voor nog betere
signaaloverdracht. AAC is een veelgebruikt digitaal
bestandsformaat en is het standaard geluidsformaat
voor YouTube, iPhone, iPod, iPad, Nintendo DSi en iTunes.
Het wordt door veel fabrikanten ondersteund, waaronder
Apple, Sony Ericsson, Nokia, BlackBerry en de fabrikanten
van veel Android-apparaten.
Bekabelde verbindingen – De Minx Air heeft ook een
analoge audio-ingang. Dit is bijvoorbeeld erg handig
omdat tv’s en laptops steeds platter worden en daarom
vaak uitgerust zijn met erg kleine en slechte luidsprekers.
Met de analoge ingang van de Minx Air kun je een externe
bron, zoals een tv, aansluiten en het geluid afspelen via
je Minx Air met een veel betere geluidskwaliteit dan de
luidsprekers van je tv.

Minx Air-technologie
Minx Air 100
Dubbele 4” BMR-drivers voor krachtige
prestaties die iedere ruimte vullen
Digitale 100Wversterker

De Minx Air ook een
energiebesparende Auto Power Down-functie (APD) heeft? Deze
functie zet je Minx Air automatisch uit als je hem 8 uur lang niet
hebt gebruikt. In het instellingenmenu van de Minx Air-app kun je
deze periode verkorten of verlengen, of de functie uitschakelen.

Gebruik de superieure geluidskwaliteit van de Minx Air voor
alle apps en streamingdiensten op je smartphone, tablet of
computer. Snel en gemakkelijk luisteren naar populaire diensten
zoals Last.fm, Spotify of BBC iPlayer Radio met de verbluffende
geluidskwaliteit van de Minx Air.

24-bit Digital Signal
Processing (DSP)

Minx Air 200
21/ 4"

BMR-drivers voor krachtige prestaties
Dubbele
die iedere ruimte vullen

Actieve 6 ½”
subwoofer
voor extra
basweergave

Digitale 200Wversterker
Ingebouwde,
betrouwbare
Bluetooth-antenne

24-bit Digital Signal Processing (DSP)
Basuitgang/
handvat

Ingebouwde dubbele
Wi-Fi-antenne voor
optimaal bereik

Wi-fi set-up

Eenvoudige
installatie

Minx Air100/200

To enjoy Airplay
and
connect your Minx internet ra dio, you must
first
Air to your h
ome network.
If you have a
laptop comput
er, tablet, or any
other wi-fi enabled
browser go to
below to connect internet
Step 1
to yo ur home
network.
If you have no
wi-fi
(such as a desktop enab led internet browser
compu ter)
online user manual
then please see
the
for wired set-up
instructions.
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Met onze eenvoudige
installatiehandleidingen kun je snel
en gemakkelijk aan de slag met de
Minx Air. We hebben ook enkele
korte filmpjes gemaakt om het
installatieproces nog eenvoudiger te
maken. Je vindt ze op:
www.cambridge-audio.com/
minxairsupport
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Connect the
Minx Air to the
mains power
button
and press eth
on top of he
power
t unit. Wait
for up to 20
flashing light
seconds for
on the rea
the
r panel to flash
green
and orange
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Wireless musi
c system

Type your home
Wi-Fi
/Network passwor
and click the
d into
the red box,
‘Apply’ butt
on.
(Don’t know
your WiFi password
key? It’s comm
a label on your
only found on
internet o
mdem/router)

If you are happy
that you
have entered
‘OK’ to finish.
your details
orrectly,
c

click

The Minx Air
set-up page
may now display
received’ type
an ‘error’
or ‘no data
mes
sage. Don’t
worry, this is
close your internet
ormal.
n
You can now
brow
ser.
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Go to your compute
r and ck
cli on the
WiFi/network
logo nd
a select Minx
Air_XXX.
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Mac
PC

After a few seconds
, the Minx
Air will be connecte
network (success
d to
your
ful
onnectio
c
n is indicated
on the rear of
by
a solid green
the product)
light
This
. can

take up to 30
(If your computer/
seconds.
tablet
has not already
Wi-Fi/network
settin
g on your computer/done so autom
atically, change
the
tablet
back to your
home network).

iPad
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Stereo analoge phono/
RCA- en 3,5 mm-ingangen
voor aansluiting van tv,
Blu-ray-speler enz.

Ethernetaansluiting – direct aansluiten op
een router met Powerline HomePlug

In het instellingenmenu van de Minx Air-app kun
je de zoekinstellingen voor internetradiozenders
aanpassen. Door deze instellingen te wijzigen,
kun je veel internetradiozenders die uitzenden
met lage geluidskwaliteit wegfilteren. Als je deze
functie gebruikt, zal je Minx Air in de zoekresultaten alleen internetradiozenders weergeven die
uitzenden in de geselecteerde kwaliteit of beter.

Download de gratis Minx Air-app

pp
a
s
i
t
a
r
G

registreer
je Minx
Air-systee
m
de app en met
ontvang
GRATIS o
nbeperkte
technisch
e
ondersteu
ning

Airplay

You are now
ready to stream
When you open
music viarplay.
Ai
iTune
s or your Music
Airplay logo
you will see
het
allowingyou to
select your Minx
playback device.
Air as the
Note – when
Minx Airis selected
, it will take
a few
econds
s

to connect.
Wait for the

music to
start

playing before

adjus
ting the volume.

Open a new
page inyour
internet browser
Chrome etc).
(Interne
t Explorer, Safari,
In the add
ress bar of your
followed by
browser,pe
‘enter’ and the
ty 192.168.1.1
Minx Air setup
page will
be displayed.

iTunes

iPhone
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Select your
home Wi-F
i network from
drop-down list
the ‘Servi
ce Set ID (SSID)’
of choices.

iPad

Made a mist

ake?

To reset the
Minx Air
, press and hold
and WPS button
the power button
on
the rear panel
for 10 - 15 seco
until the Minx
nds
Air switc
hes off. Then
start again
You can also
at Step 1.
watch the nx
Mi Air connectio
the Cambridg
n videos on
e Audio webs
ite for further
explanation.

De ontwikkelaar zegt:

Flexibele bediening
Instelbare basweergave om
de Minx Air aan te passen
aan iedere kamer (ook
toegankelijk met app of
afstandsbediening)

BELANGRIJKE
TIP!

Congratulations!

“De meeste geïntegreerde systemen zijn
prima voor achtergrondmuziek, maar met de
Minx Air hebben we de echte hifi-ervaring in
een compact ontwerp gegoten. Luister zelf
maar en je begrijpt wat we bedoelen”.
Chris
Softwareontwikkelaar

internetradio – luister naar meer dan 20.000
internetradiozenders die direct streamen naar je Minx Air.
Gebruik de Minx Air-app om je favoriete zenders te zoeken
en ze op te slaan als presets. Met een paar eenvoudige
knoppen heb je deze presets altijd binnen handbereik.

Wist je dat?

Optimaal gebruik van
streamingdiensten en apps

Bedien je Minx Air met de meegeleverde afstandsbediening of
de gratis Minx Air-app.
We hebben tien van onze favoriete radiozenders
voorgeïnstalleerd op jouw Minx Air. Je kunt deze allemaal
afspelen door op de presetknoppen van de afstandsbediening
te drukken, of de eerste vijf presets beluisteren door op
de knoppen bovenop de Minx Air te drukken. Je eigen
radiopresets instellen is een fluitje van een cent.

Zoek internetradiozenders
van over de hele wereld en
pas het volume, de bas en
equalizer aan – allemaal
vanuit je eigen luie stoel.

Download de gratis Minx Airapp uit de it unes App Store
of Google play.

Wist je dat?
Met de app kun je zelfs de basweergave van
de Minx Air aanpassen aan de kamer waarin
je naar je muziek luistert. Je kunt de bas ook
instellen met de afstandsbediening.
De app beschikt over verschillende
equalizerinstellingen die je kunt gebruiken om
het geluid van je Minx Air aan te passen.

