
Het uitgangspunt van de Cambridge Audio voor het opzetten 
van de 851-serie was simpel. Creëer een geluidssysteem dat 
nog beter klinkt dan zijn concurrenten en ook nog eens zo 
veelzijdig is opgezet dat vooral de verwendste 
muziekliefhebber vorstelijk wordt bediend. Dat betekende 
voortbouwen op het wereldwijde succes van de 840 serie. Die 
erkenning was de uitdaging voor het Cambridge Audio 
ontwerpteam om nog verder het diepe in te duiken om een 
nieuwe vlaggeschip eindversterker neer te zetten samen met 
een geïntegreerde DAC digitaal/analoog omzetter, CD-speler 
en digitale voorversterker.
      Misschien nog belangrijker, de 851A ( klasse XD 
eindversterker) en 851C (DAC, voorversterker en CD-speler) 
zijn ontworpen als een compleet systeem van overrompelende 
veelzijdigheid en ongekende synergie. De opzet waarborgt ook 
grote vrijheid in het koppelen aan andere hi end componenten 
resulterend in unieke mogelijkheden die meer bieden dan de 
som der delen.
Het kostte het in hartje Londen gevestigde Cambridge Audio 
ontwerpteam meer dan 2 jaar om het exclusiefste Hi-End 
audiosysteem uit haar geschiedenis op te zetten. Een reuze 
prestatie van Engelands best verkopende HiFi merk.

Azur 851A klasse XD versterker
De 851A klasse XD versterker combineert een gespierde en 
krachtige prestatie aan ongeëvenaard detail en onthutsend 
lage vervorming. De 851A brengt  Cambridge Audio’s 
oorspronkelijk Klasse XD-ontwerp naar een nog hoger plan 
met nog lagere vervorming in de hogere frequenties zonder in 
te boeten aan rendement. Dankzij die enorme 
vermogensreserve – de 851A levert 120 watt aan 8 ohm -  
wordt elke hoogwaardige luidspreker met groot gemak 
aangestuurd.
De manager van de ontwerpafdeling, Chris Woolrych, 
beschrijft de 851A dichterlijk als “groots en vurig”. De 
concurrentie realiseert zeker een etherisch klankgemiddelde, 
maar schiet tekort in vermogensreserve en juist in die 
combinatie excelleert de 851A .

In het oog springende eigenschappen van de Azur 851A
Door Cambridge Audio zelfontwikkelde klasse XD 
versterking met 2 x 120 watt effectief in 8 ohm met 2 x 
200 watt in 4 ohm maakt dat elke topluidspreker met 
gemak wordt aangestuurd.
Langs muzikale specificatie ontwikkelde overgedimensio-
neerde ringkerntransformatoren dragen bij aan de laagst 
mogelijke ruis en vormen de basis voor de krachtcentrale 
die de versterkers van spanning én veel stroom voorziet.
Geheel gebalanceerde silicon gate volumeregelaar voor 
exacte volume instelling en kanaalbalans.
2 Stel symmetrische XLR ingangen staan aansluiting van 
meer dan 1 Hi-End bron toe, zoals de 851 C en de DAC 
Magic Plus

7 Ingangen met cinch connectoren, 2 x XLR
Geheel verfijnde CAP5 beveiligingscircuits
Afstandsbediening op RS232-norm staat combinatie toe 
met vele systemen werkend volgens de CI-norm.
Mechanisch en akoestisch gedempt geheel metalen chassis 
en geborsteld aluminium bedieningspaneel.
Nieuw ontwikkeld zwart uitleesvenster in DFSTN-techniek 
(double film super twisted nematic) met adresseerbare 
ingangen voor grote flexibiliteit.
De in satijnzwart uitgevoerde 851 afstandsbediening stuurt 
ook iPhones en  iPads aan, onderbracht in een Cambridge 
Audio iD100 docking station.

851A een verdere verkenning
Cambridge Audio boekte al een voorsprong op de concurrentie 
met de klasse XD methodologie zoals die wordt toegepast in 
de 840A versterker. Die schakeling trok de aandacht omdat hij 
de verfijning van klasse A wist te combineren met de stevige 
stroomreserve van klasse AB schakelingen. In de ontwerpfase 
van de 851A wist Cambridge Audio de XD-schakeling nog 
verder te verfijnen en af te stemmen resulterend in nog lagere 
vervorming in de laagste en hoogste frequenties zonder dat de 
bedrijfstemperatuur oploopt (Uitleg over het gepatenteerde XD 
systeem is beschikbaar in een Engelstalig informatieblad).
Deze aandacht voor subtiele details gaat nog verder. De 851A 
biedt nog een enkele Hi-End voorzieningen zoals twee paar 
hoog vermogen  uitgangstransistoren per kanaal, optimaal 
gekoppeld aan de XD-schakelingen. Dubbele gelijkrichters en 
afzonderlijke voedingstrafo aftakkingen voeden in feite twee 
monoblokken die samen – zonder elkaar te beïnvloeden – een 
stereoversterker vormen.
        De subtiele weergave eigenschappen worden mede 
bepaald door zelfs twee exclusief ontworpen ringkern 
voedingstransformatoren. De grootste is 
medeverantwoordelijk voor de enorme vermogensreserve, 
extreem lage ruis en strakke laagweergave van de 2 x 120 
watt eindversterker, de kleine heeft als taak om de delicate 
voortrappen te voeden.
De 851 biedt een breed scala aan ingangen om ook de 
nieuwste muziekbronnen te kunnen verwerken. Twee 
symmetrische XLR ingangen garanderen optimale 
signaaloverdracht van de bijbehorende 851C (digitaal/analoog 
omzetter, voorversterker en CD-speler). Maar ook de Stream 
Magic 6 netwerkspeler of de DacMagic Plus digitaal/analoog 
omzetter. Verder is de versterker uitgerust met 7 cinch 
ingangen voor aansluiting van tuners, pickup en 
opnameapparaten.
       Zonder beheersbaarheid geen vermogen. De 851 paart 
perfecte kanaalgelijkheid aan een indrukwekkende 
nauwkeurigheid. Dat dankt de 851A aan een nieuw 
ontwikkelde volumeregeling waarin componenten van het 
hoogaangeschreven Finse fabrikaat MAS worden toegepast. 
Dit is weer zo’n voorbeeld hoe Cambridge Audio slechts het 
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allerbeste uit het wereldwijde aanbod wereldwijd.
    Om de 851A onder alle denkbare, zware omstandigheden in 
toom te houden, ontwikkelde Cambridge Audio een 
opgewaardeerde versie van hun CAP5 protectieschakeling.
CAP5 voorkomt problemen door de versterker dynamisch te 
monitoren op:
Overspanning en -stroom, beschermt luidsprekers
Bedrijfstemperatuur, ten gevolge van onvoldoende ventilatie in 
een vochtige omgeving
Onoordeelkundig gebruik
Kortsluiting in het luidsprekercircuit (connectors, kabel, 
speaker)
Clippen, (d.i het vastlopen van het muzieksignaal). De 
versterker wordt in dat geval automatisch teruggeregeld.

851 C DAC/CD-speler/voorversterker
De 851 C is ontworpen om als hart en knooppunt van een Hi-
End digitaal muzieksysteem te functioneren. Drie strategische 
componenten in één behuizing: een digitaal/analoog omzetter, 
CD-speler en digitale voorversterker.
   De veelzijde Hi-End DAC’s in de 851C decoderen signalen 
van alle denkbare digitale bronnen, zoals music streamers, 
digitale iPhone/iPad docks en p.c., zowel via digitale audio als 
USB-connectors. Vanzelfsprekend haalt de 851C dankzij 
compromisloos ontwerp de hoogste kwaliteit uit de CD en dat 
bij de hoogst mogelijke precisie.
       Als technische hoogstandjes noemen we de dubbele 
digitaal/analoog omzetters van Analog Devices Black in DSP 
(digital sound processor) en de allerlaatste generatie 
overbemonsteringstechniek dankzij het Zwitserse Anagram 
Technologies. Deze technologische tour de force realiseert de 
hoogste kwaliteit van elke muziekbron inclusief MP3 files met 
hun lage bitrate, CD’s en vooral van ongecomprimeerde studio 
masters.
       Sam Ellenby, elektronicus bij Cambridge Audio, deed de 
afgelopen twee jaar ontwikkelingswerk aan de 851C en is 
ervan overtuigd dat de 851C het opwindendste ontwerp is uit 
de koker van Cambridge Audio. “De 851 produceert bijna geen 
meetbare vervorming en dat is iets waar je als ontwerper trots 
op bent en de grootste dienst die je een muziekliefhebber kunt 
bewijzen. Het zijn juist de allersubtielste details die het 
verschil maken bij muziekbeluistering. De behaalde eenvoud in 
bediening en aansluiting bewijst dat gecompliceerde 
elektronica niet lastig te hanteren is, mits in  handen van 
Cambridge audio”.

Azur 851 C kerngegevens
Een combinatie van CD-speler, DAC en digitale voorversterker 
met als sterke punt een veelzijdige inzet voor alle denkbare 
digitale muziekbronnen.

24 bit/96 kHz driverloze USB ingangen garanderen de 
hoogst haalbare kwaliteit en het gemak van plug-and-play.
Ondersteunt 24 bit/192 kHz USB ingang met 
gebruikmaking van een Cambridge Audio driver (gratis via 
de website ) waardoor het in de hoogst bereikbare 
resolutie afspelen van audiobestanden mogelijk is.
Twin Analog Devices AD1955 uitgangs DAC’s in dual 
differentiaal schakeling staan garant voor een uitnemend 
geluidsbeeld en podiumverbeelding.
Tweede generatie ATF2 (adaptive time filtering) audio 
overbemonstering (tot 24 bit/384 kHz) met gebruikmaking 
van een 32 bit Black Fin DSP ter nagenoeg complete 
onderdrukking van jitter bij de hoogst haalbare 
klankkwaliteit.
Drie schakelbare filters (lineair/minimum/steil) bieden de 
luisteraar de kans om op het gehoor de beste 
klankkwaliteit te kiezen
Nieuw ontwikkelde ATF2 data scrambling garandeert 
lineaire weergave tot de laagst mogelijke niveaus. 
Daarvan 

profiteren het niveau van de ruisvloer alsmede  micro 
details en klanknuances.
Een AES/EBU symmetrische digitale in/uitgang staat 
aansluiting toe van een iD 100 iPad dock of andere 
hoogwaardige digitale bronnen.
Twee asymmetrische digitale ingangen (optisch en coax 
voor beide) staan het gebruik als DAC voor externe 
digitale bronnen toe.
XLR symmetrische uitgang voor aansluiting op de 851A 
eindversterker, een asymmetrische cinch uitgang voor 
aansluiting op andere externe eindversterker(s).
Superieure, overgedimensioneerde ringkern 
voedingstransformator draagt bij aan lagere ruis en 
stabiele, rimpelloze spanningsvoorziening.
Akoestisch en mechanisch gedempt chassis en frontpaneel 
van geborsteld aluminium.
Digitale volume- en balansregeling ook voor nauwkeurige 
aansturing van actieve luidsprekers.
Afstandsbediening werkt volgens het veelgebruikte RS232-
protocol voor gemakkelijke combinatie met andere 
apparaten werkend volgens het CI-systeem.
Nieuw ontwikkelde  DFSTN (double film super twisted 
nematic) uitleesvenster met zelf te benoemen ingangen.
Nieuwe matzwarte 851 serie afstandsbediening stuurt ook 
iPhone/iPad, ondergebracht in Cambridge Audio’s iD 100 
aan.

851C nog meer technische details
Nooit eerder vertoond is de 851C in functionaliteit en 
optimalisering voor de hoogst haalbare kwaliteit uit alle 
denkbare digitale bronnen en niet te vergeten de CD.
 
851 C als Hi-End DAC
Met PC’s werkend onder Windows, kan de 851C via driverloze 
USB tot 24 bit/96 kHz resolutie verwerken. Wie het allerbeste 
wenst kan via een zelf ontwikkelde Cambridge Audio driver 
(gratis via de Cambridge Audio support site) tot 24 bit/192 
kHz verwerken, waarbij zowel kernel streaming en ASIO 
worden ondersteund (Apple ondersteunt al 24 bit/192 kHz 
USB transfer).
De asynchrone data omzetting van de 851C verzekert dat 
audio data niet in pakketjes worden geperst om in het 
standaard USB klokschema te passen. Het is juist de 851C die 
het klokgetal bewaakt en optimaliseert voor de digitale bron 
die op dat moment wordt aangeboden. Dat brengt de interface 
jitterwaarde via USB dramatisch terug. Bovendien profiteren 
gebruikers van de steeds populairder worden streaming 
audionetwerken van kwaliteitswinst van via SP-dif of via de 
optische aansluiting aangeboden bronnen. Hetzelfde geldt 
voor Blu Ray spelers, TV’s en andere audiobronnen met een 
digitale uitgang.

851C als CD-speler
       Andere fabrikaten passen vaak drivers voor 
computertoepassing toe die resulteren in onnodige ruis en 
klankversmering. Cambridge Audio ontwierp haar eigen S3 
Custom CD servo drive. Deze bijzondere, muzikale, 
ontwikkeling maakt dat de 851C het alleronderste uit de 
digitale kan – en dus de CD – haalt. Daarnaast ontwikkelde 
Cambridge Audio een transportmechaniek dat grote stijfheid 
paart aan opmerkelijke verbeteringen aan de CD-lade, wat 
weer bijdraagt aan een soepel.gebruikscomfort.
De bijzondere overgedimensioneerde ringkerntransformator 
voorziet in een probleemloze, stralingsvrije en stabiele 
voeding.
Digitale volume- en balansregeling maken van de 851C de 
ideale digitale voorversterker die ook andere eindversterkers 
en actieve luidsprekers kan aansturen.
Akoestisch gedempt volmetalen chassis en geborstelde 



aluminium bedieningspaneel.
Afstandsbediening volgens RS232-norm staat combinatie met 
andere apparaten probleemloos toe.
Nieuw ontwikkelde DFSTN uitleesvenster met toewijsbare 
ingangen.
Nieuwe matzwarte 851-serie afstandsbediening stuurt ook 
iPhone/i Pad in Cambridge Audio’s iD100 dock aan.

851C als digitale voorversterker
De onstuitbare opmars van digitale muziekbronnen maakt dat 
we nu net zo gemakkelijk muziek betrekken van PC netwerk 
streamer als digitale iPhone dock. De 851 C is de ideale 
partner in dit gegeven omdat de digitale volume- en 
balansregelingen de 851 C als een echte digitale 
voorversterker laten werken, in samenwerking met 
eindversterker of actieve luidspreker.
Verzwakking en versterking geschiedt geheel in het digitale 
domein door Cambridge Audio’s zelf ontwikkelde DSP. Dit 
waarborgt de hoogste kwaliteit en is daarmee beter dan 
analoge verzwakking of digitale bitreductie.

851 C audio technologie
De 851 C maakt gebruik van een veelvoud aan geavanceerde 
technieken. Sleutel tot dit succesverhaal is de ATF2 (adaptive 
time filtering), de tweede generatie van de hoog gewaardeerde 
Cambrige Audio overbemonstering zoals die is ontwikkeld in 
samenspraak met Anagram Technologies uit Zwitserland.
AFTF2 is een zelfdenkend interpolerend systeem dat alle audio 
data (zoals de 16 bit/44.1 kHz van de CD) tot 24 bit/384 kHz 
verwerkt met inzet van een 32 bit Analog Device Black Fin 
DSP. ATF2 zet polynominale curve fitting interpolation in, 
stoelend op een tijddomein model dat voorziet in zowel 
buffering als her-klokking waardoor digitale jitter  radicaal 
wordt weggevaagd, ten faveure van de best mogelijke 
geluidskwaliteit. Een nieuwe aanpak in ATF noise shaping 
algoritme verzekert verbeterde lineairiteit bij 24 bit bronnen.
Dubbele Audio Device AD1955 DAC worden wederom 
verwelkomd. Eerder werd de smetteloze werking bejubeld  in 
de 840C CD-speler. Hier worden ze ingezet in duale 
differentiaal functie en elk kanaal heeft zijn eigen DAC ter 
afzonderlijke verwerking. Dit maakt dat zowel de links- als 
rechtsschakeling identiek werken en daarvan profiteren 
klankbeeld en ruimteafbeelding.
De nieuwe ATF2 DSP voorziet ook in ene schakelbaar filter met 
drie posities:

Steile filtering onderdrukt radicaal de effecten van aliasing 
buiten de doorlaatbandbreedte (dat komt neer op boven de 
22,05 kHz) waarmee pre en post ringing in het tijdsdomein 
worden onderdrukt.
De lineair phase positie voorziet in constante groep delay 
en in aangepaste tijdvertraging/buffering waardoor audio 
signalen geheel tijdcoherent aan de uitgang verschijnen.
Minimum phase voorziet niet in constante groep delay. Hier 
zijn de coëfficiënten geoptimaliseerd zonder meekoppeling 
ter vrijwaring van pre en post ringing van impuls respons.
Alle analoge trappen en filtering van DAC naar uitgang zijn 
ook van nature geheel differentieel. Deze geheel 
symmetrische configuratie onderdrukt grotendeels de al 
bijzonder lage ruis en vervormingsresten uit DAC en filter 
en biedt daarmee een ongekend hoog kwaliteitsniveau. 
Symmetrische XLR-uitgangen naar de bijpassende 851 A 
dubbelen de conventionele cinch-connectoren.
En of het allemaal nog niet genoeg is, voorziet de 851C in 
een hoogkwalitatieve ringkern voedingstrafo resulterend in 
lagere ruis en geringe golfvorm aantasting. Voor de 
gebruiker betekent dit puur geluid zonder de brom en ratel 
waaraan goedkope voedingstrafo’s vaak lijden.

En het buitengewoon subtiel uitgewerkte DFSTN uitleesvenster 
draagt bij aan de verhoging van het bedieningsplezier, inclusief 
het uitlezen van CD-aankondigingen en het zelf benoemen van 
ingangsbronnen. Bovendien wordt de bediening vereenvoudigd 
door Control Bus input/output, IR emitter input en RS232 
ondersteuning.

Ontwerpprincipe 851-serie
Deze met grote zorg ontwikkelde audioschakelingen en andere 
geavanceerde elektronica vragen om een robuuste opstelling.    
         Zowel de 851 C als 851 A profiteren van een nieuw 
akoestisch gedempt volmetalen chassis passend bij het 
geborsteld aluminium front en de kap. Zo’n chassis 
onderstreept niet alleen de machtige eigenschappen van deze 
nieuwe serie maar draagt tevens bij aan een lange 
gebruiksduur en tijdloos ogende vormgeving.
        De inwendige mechanische afwerking zijn met even grote 
zorg aangepakt door veelvuldig gebruik van massieve 
lichtgewicht aluminium verstevigingsribben om maximale 
stijfheid te verkrijgen bij lage resonantie.
        Het uitleesvenster biedt een weelde aan informatie, een 
makkelijk toegankelijk menu en toewijsbare ingangsnamen.     
        Het installeren en personaliseren van 851 A en 851 C is 
daarmee een fluitje van een cent.
        De nieuwe matzwarte Azur Navigator afstandsbediening 
stuurt de 851 A en 851 C, andere apparaten uit de Azur serie 
alsmede de iD digitale dock voor iPad, iPhone en iPod.

Samenvattend
Cambridge Audio barst van trots bij de introductie van dit 
imposante audiosysteem. Toegewijde samensmelting van 
zelfontworpen en kritisch geselecteerde componenten van 
derden resulteren in superieure ontwerptechniek en daarmee is 
dit Britse ontwerp hoogst aantrekkelijk voor zowel de kritische 
audioliefhebber als voor degenen die het allerbeste uit hun 
digitale bronnen willen halen.

Cambridge audio, een introductie
Cambridge Audio heeft een bijzondere geschiedenis op zijn 
naam bij de ontwikkeling van innovatieve producten die de 
allersubtielste details uit muziek en film weten te halen.
Ieder product dat onze naam draagt is ontworpen in ons 
research en ontwikkelingslaboratorium in Londen en dat door 
een team van ongelooflijk gedreven technici met grote ervaring 
in live muziek en klankregistratie wordt bemand.
        Alhoewel home entertainment in de laatste jaren enorm 
is veranderd kunnen tijd noch nieuwe technologie iets 
veranderen aan de perfecte reproductie van muziek of 
filmgeluid. Gedreven door uw passie voor muziek en beeld zijn 
Cambridge Audio producten ontworpen door mensen die u 
oprecht de hoogst haalbare entertainment ervaring tegen de 
gunstigste prijs willen bieden.
       Ten bewijze van het onvoorwaardelijke geloof in onze 
aanpak en producten, moedigen wij tests van al onze 
producten uitdrukkelijk aan. Wanneer u kijkt naar 
toonaangevende home entertainmentmagazines zult u ervaren 
dat Cambridge Audio voortdurend wordt geprezen als het gaat 
om prestaties, innovatie en waar-voor-je-geld.


