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Accessoires
Een veel bejubeld en onderschat onderdeel van de hifiscène. Maar
o ok vaak overgewaardeerd en t errein van c harla tans en and ere
avonturiers die goedgelovige hifi -fans hun overtollig laagje euro’s
van het bank tego ed willen afsch rapen. Ko rtom het sch emergebied van de hifi. Wat is echt en wat is het net niet. Er is maar één
waarheid die telt, namelijk: het absolute oor. Home Studio onderz oc ht een viertal a cc essoires met als hoo fdcriterium het aspec t:
geluidswinst!
Jo Mullers
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Luisteren

pel als overtuigend. Een apparaat dat in de fabriek

prijsklassen.
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Nogmaals hetzelfde verhaal!
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Waarom vertel ik dit? High-end wordt op deze

spoken. Het risico bij lichte signalen is het oproepen

manier natuurlijk snel erg duur. En dan komen we op

van een bepaalde sound, waardoor alles een kleurtje

het terrein van modificaties en opwaarderingen. Als

krijgt. Maar dat hoeft natuurlijk niet!

u zelf besluit om achteraf alsnog die mooie conden-

Ik, en met mij waarschijnlijk vele lezers, zullen in dit
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van Celestion meekregen in hun topsysteem van

Een accessoire toevoegen kan net een mankement

vijftien jaar geleden. Deze kasten waren ook

opheffen dat het apparaat veel beter laat klinken in

gemaakt van een soort aluminiumlaminaat. Deze

uw set. Ook dat kan relatief goedkoop gebeuren.

Master Bases zijn gecoat met kevlar en epoxy. Ze

Om bij de tijd te blijven heb ik een aantal accessoires

claimen zelf een verbeterde demping ten opzichte

uitgezocht die niet duur zijn: een setje dempers voor

van concurrenten als Silent Feet van meer dan 35%.

45 euro en een netfilter. Daarnaast wel wat duurde-

Als we dan naar de prijs kijken, kan dit product een

re maar uiteindelijk toch beter klinkende audioracks

koopje zijn. Namelijk 46 euro voor vier dempertjes

uit het segment dat nog steeds is op te hoesten, te

voor onder de apparatuur.
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