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Weergeven op hoog niveau
Dyn amic Solu tions is inmid d els een
bekende naam in ons land. Deze fabri-

De Jadis is zeer neutraal, razendsnel en heeft een
uitstekende stage- en diepteafbeelding.
Als de ‘Four’ aangesloten is op de Jadis, valt niets

kant /imp orteur is bekend van d e e rg

bijzonders op. Gelukkig maar, want als er in mijn

goed presteren de ‘Master’ lu ids pre-

beleving iets mis is, begin ik onmiddellijk met metin-

kers, d e imp o rt van on d er an d ere

gen en dan gaat meestal de beerput open. De
Master maakt geeft muziek gewoon goed weer en

Nirva na -kabels en een fraai buizena p-

de ene na de andere cd gaat in de speler. De ‘Four’

paraat van Marsh Sound Design. Deze

doet vrijwel alles extreem goed; detaillering, snel-

keer staa t de nieuwe ‘Mast er Four’ in

heid en ongekleurdheid behoren bij het handelsmerk
van Dynamic Solutions. Wat extreem goed uit de

de luisterruimte. Het is een vloerstaan-

verf komt, is de plaatsing en de diepte van de stage.

de weergever met een lage ‘instapprijs’

De grote vraag is eigenlijk wat de verschillen zijn

die de to eg an g to t d e w ereld van
Dynamic Solutions makkelijker maakt.

met bijvoorbeeld de duurdere ‘Master Three’ die
dezelfde eigenschappen heeft. In mijn herinnering is
de Three vooral nog wat dynamischer en gaat wat
verder in ongecomprimeerde geluidsdruk.
Om de Master Four te testen is onder andere geluisterd naar de bij Naxos uitgekomen ‘Classic

Laatst had ik Rick Paap (eigenaar van Dynamic en

Recordings 1945-1947’ van Charlie Parker, het

ontwerper van de Masters) aan de lijn: ‘Ja maar,

‘Concerto Symphonique No 3 in E flat’ en het

hoor je dan niets bijzonders?’ Helaas moest ik ont-

‘Concerto Symphonique No 5 in C minor’ van Henry

kennend antwoorden. In de luisterruimte had ik het

Litolff. Peter Donohoe speelt piano en wordt bege-

audio-component aangesloten en bij het luisteren

leid door het BBC Scottish Symphony Orchestra

viel mij niets op ondanks de hoge kwaliteit van deze

onder leiding van Andrew Litton. Ook de moeite

apparatuur. De luidspreker deed simpelweg wat je

waard zijn werken van Chopin, uitgevoerd door

mocht verwachten van een component in deze prijs-

Freddy Kempf, die allemaal zeer fraai klinken uit de

klasse. De reden daarvoor moet moet gezocht wor-

Master Four.

den in het feit dat ik ‘van bovenaf’ luister. Mijn refe-

Verder is het aardig dat Dynamic Solutions sets

rentie-niveau ligt bij extreem goed presterende sys-

levert met staanders (Master Wire Tweaks), die de

temen (ja, ik ben verwend), terwijl de gemiddelde

luidsprekerkabels ongeveer tien centimeter boven

consument altijd bezig is om een systeem te verbe-

de vloer uit tillen. Dat kan invloed hebben op de kwa-

teren; een benadering van onderaf. Vervanging van

liteit van de weergave, in het bijzonder als in de vloer

een apparaat door iets beters levert direct de ‘wauw-

betonijzer of stalen balken verwerkt zijn.

factor’ op. Als je van bovenaf luistert, valt eigenlijk

De conclusie luidt dat de Master Four een zeer goed

alleen op als een component iets níet goed doet.

presterende weergever is, waar veel audiofiel

Alleen daardoor word ik nog geraakt en dat is natuur-

genoegen aan te beleven is. En dat alles voor een

lijk niet best.

erg vriendelijke prijs. Natuurlijk moet je ze wel com-

De Master Four is een tweewegsysteem met het bij

bineren met goede kabels en elektronica, want tach-

Dynamic Solutions bekende ‘Acoustic Vented

tig procent van wat je hoort, wordt nog steeds

Cabinet’. De interne luchtstroom wordt hiermee op

bepaald door alles wat aangesloten is op de luidspre-

een zodanige manier geregeld dat de uitslag van de

kers.

woofer onder controle blijft. De belastbaarheid ligt
rond de honderd Watt, maar zoals u weet is dat

Ruud Jonker

getal van geen enkele betekenis voor de geluidskwaliteit of de gewenste vermogenswaarde van een
aanpalende versterker. De ‘Four’ wordt in de luister-

Mast er Four
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ruimte aangesloten op de Aitos LV302/Array-combi-

Dynamic Solutions

natie, de Spectral, de CAT en op de Jadis Orchestra

www.dynamic-solutions.nl

Reference. Deze laatste versterker is ook door colle-

Tel: 0347-322705

ga Jo Mullers erkend als een zeer goed product en is

Master Four ƒ 4958,35 per paar

een vaste referentie geworden tijdens het luisteren.
MUSICHOME

