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Minx stelt zich ten doel de verschillen
tussen klankrijkdom, luxueuze HiFi en
bescheiden vormgeving te herstellen.

Tot nu toe bleef de keus beperkt tot weliswaar goed
klinkende maar tamelijk grote luidsprekers, dan wel
stijlvolle mini luidsprekers die goed ogen, maar bepaald
niet overtuigen als het om muziek gaat.
Dankzij Minx is dat nu anders: voor het eerst beleeft
u een buitengewoon niveau van kracht en verfijning uit
ongelofelijk kleine luidsprekers. Minx biedt u al uw
favoriete muziek, films, sport en TV-shows, levensechter
dan ooit.
Deze vooruitgang is mogelijk door fundamentele
ontwikkelingen in de akoestiek waardoor Minx een
kwaliteit en een diepte in de klank kan realiseren die
voorheen was voorbehouden aan veel grotere luidsprekers.
Ontwikkeld in het Cambridge Audio Research &
Development Centre in Londen door een team
gepassioneerde geluidstechnici, verlegt Minx de grenzen
van de mogelijkheden voor kleine luidsprekers.
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Zo eenvoudig is het kiezen van het perfecte Minx systeem…
Zo ontworpen dat vrijwel elke home
cinema versterker of receiver kan

Of u op zoek bent naar de ultieme discrete home cinema of een vrijwel onzichtbaar
stereosysteem, het kleinste Minx systeem biedt alles wat u nodig heeft in één klein pakket.

worden aangesloten, vult Minx de
leefruimte met een geluidskwaliteit die u
moet horen om het te geloven. Of het
gaat om meer plezier in muziek of film,
meer diepte in TV-shows of sport, Minx
laat u horen wat u aldoor heeft gemist.
De systemen zijn ontwikkeld rond
twee fraaie satelliet luidsprekers en drie
uitzonderlijk krachtige subwoofers – alle
leverbaar in hoogglans zwart of wit – en
kunnen eindeloos worden gecombineerd:
Minx past overal. Hier onze vier favoriete
combinaties …

System 212 Stereo Minx

System 215 Minx home cinema

This Minx Stereo system is the world’s Dit Minx
Stereo systeem is ’s werelds meest discrete en
tegelijk muzikaalste mini luidsprekersysteem. Klink
in elke kamer zo krachtig dat de luisteraar zich
afvraagt hoe dat mogelijk is uit zo’n kleine opzet.
Niet meer dan 8 cm (3”) in het vierkant en
elke keer dat u inschakelt een verrassing! Dankzij
de slimme toepassing van BRM technologie in de
Minx kunnen deze ultra breedband luidsprekers
een buitengewoon groot frequentiebereik aan en
harmonisch samenwerken met de bijpassende
200 watt digitale actieve subwoofer voor
adembenemende resultaten in uw woonruimte.

Met vijf Min10 satellieten voor, center en achter in
uw kamer en een compacte X200 subwoofer daar
waar het u uitkomt, maakt dit opmerkelijke
systeem van uw woonkamer uw privé bioscoop. Bij
de spannendste actiethriller of geheel opgaand in
een opwindend spel, zult u verbaasd zijn van de
indrukwekkende klank van Minx en het krachtige
laag dat deze kleine set als het nodig is kan
leveren.
Maar micro afmetingen en krachtige weergave
is maar de helft van het verhaal. Waar Minx echt in
uitblinkt is de evenwichtigheid en de perfecte
integratie. Zelfs het oor van een geoefende
luisteraar zal worden misleid en menen dat al het
geluid uit de minuscule satellieten komt in plaats
van uit de verborgen opgestelde subwoofer.

Gebouwd met passie
Gefabriceerd van akoestisch gedempt
polymeer en getrokken aluminium, daardoor
is Minx duurzaam en met een vormgeving
die in elke kamer van uw huis past. De
slanke organische vorm en een reeks
opstelmogelijkheden maken van Minx een
waar kunstwerk.
Geschikt voor elke stereo versterker

Connect to any AV receiver*
* Extra satelliet luisprekers leverbaar voor 6.1, 7.1 en grotere systemen
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System 325 Minx home cinema

System 525 Minx home cinema

Speciaal voor de meest fanatieke filmliefhebber
plaatst dit bescheiden 5.1 systeem u exact in het
hart van de actie zonder dat u de kamer vol zet
met afschuwelijke zwarte kasten.
Door in elke satelliet luidspreker een tweede
eenheid onder te brengen, levert deze bijzondere
home cinema combinatie nog meer diepte en
dynamiek wat direct duidelijk is in de muziek, de
dialoog en de effecten.
Het Minx 325 systeem blinkt ook uit in de
basweergave dankzij de nog krachtiger 300 W
digitale subwoofer. Ontwikkeld om ook de grootste
kamers te vullen verrijkt de Minx 325 uw
muziekleven en filmplezier op ongekende wijze.

Ondanks de onwaarschijnlijk compacte vormgeving
verandert ons vlaggeschip Minx systeem elk stuk
muziek, film of TV-programma in een
indrukwekkende, kamervullende belevenis.
Ontwikkeld voor home cinema’s in werkelijk
grote kamers of leefruimten, zijn vijf slanke dubbel
bezette satellieten gecombineerd met ons
vlaggeschip 500 W Minx subwoofer voor een
verbluffend resultaat.
Met een vrijwel grenzeloos vermogen van een
half kilowatt geeft het 525 systeem elke botsing,
elke ontploffing en elk noodweer op grote
ongekende schaal en met grote diepte weer. Maar
het is ook in staat tot bijzonder delicate en
genuanceerde weergave die ongebruikelijk is voor
luidsprekers van dit formaat en deze elegantie.
Met de ogen dicht lijkt het onmogelijk dat
zoiets kleins tot zulke grote prestaties in staat is;
dankzij Minx kunt u vergeten dat dit alleen met
grote luidsprekerkasten mogelijk is.
U bent gewaarschuwd!

Voor aansluiting op elke receiver *

Voor aansluiting op elke receiver *

Hoogglans zwart

Onze hoogglans zwarte of witte lak is
van de hoogste kwaliteit en wordt
aangebracht in technieken die zijn
ontwikkeld voor toonaangevende
autofabrikanten. Gemakkelijk schoon te
houden en vrijwel krasvrij is Minx bestand
tegen de tand des tijds en oogt en klinkt ook
na jaren nog als nieuw.

* Extra satelliet luisprekers leverbaar voor 6.1, 7.1 en grotere systemen
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“De stelling dat we onder de indruk
waren, is een understatement.”
Luke Peters, hoofdredacteur , T3
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Waarom Minx beter klinkt …

Doopceel

De wetenschappelijke basis achter Minx is moeilijk te omschrijven, maar een groot deel van de
doorbraak is te danken aan het intensieve tweejaars onderzoeksprogramma van Cambridge
Audio om te komen tot ongekende weergave uit bijzonder kleine kastjes.

BRM (Balanced Mode
Radiator) technologie in elke
Minx satelliet luidspreker
De Cambridge Audio BMR luidsprekers maken
gebruik van het gepatenteerde ‘gebogen golf’
principe, dat gewoonlijk wordt toegepast in moderne
vlakke luidsprekers, gecombineerd met een
zuigerbeweging (voor- en achteruit) als in
gebruikelijke luidsprekerontwerpen. Daaraan dankt
Minx een veel groter frequentiebereik dan in
luidsprekers van vergelijkbare opzet voor een veel
diepere en verder doorlopende bas en een bijzonder
ruimtelijk effect. Uiteraard wilt u dat de luidsprekers
in uw kamer passen en niet uw kamer om uw
luidsprekers heen modelleren. BRM van
Cambridge Audio biedt een meerwaarde door
de veel grotere spreiding over de gehele ruimte
waarmee de beruchte ‘dode plek’ bij gebruikelijke
stijl luidsprekers wordt vermeden en een geheel
omringende weergave ontstaat.

Het voordeel van een digitale
subwoofer …
De drie krachtige Minx subwoofers bieden alle drie
belangrijke technologische voordelen en bezitten
een naar voren gerichte woofer voor een
opmerkelijke kernachtig weergave en attack,
gecombineerd met een innovatieve Auxiliary Bass
Radiator (ABR – passieve radiator) voor optimaal
rendement en voor een kleinere behuizing.
Ook zijn ze voorzien van een moderne Digital
Signal Processor (DSP) ontwikkeld door de software
technici van Cambridge Audio voor een werkelijk
sensationele prestatie uit ongelofelijk kleine kasten.
Ongeacht de grootte en vorm van uw kamerzorgen
Minx DSP en de eenvoudige opzet en instellingen
ervoor dat uw systeem exact wordt aangepast voor
een opstelling waar dan ook.
Kritisch beschouwd is elk Minx systeem in de
waarste zin van het woord geïntegreerd voor pure
weergave voor zowel een klassiek concert of een
adrenaline verhogende achtervolging.

1. Akoestisch gedempt thermo
polymeer kast voor extreme
stijfheid
2. Bewerkt getrokken aluminium geeft
de BRM eenheid een solide
mechanische basis.

2

4

1

3

3. Ultra compacte push-pull
Neodymium magneetopstelling voor
ongekende kracht en grotere netto
kastinhoud en superieure
dynamiek.
4. Een honingraat sandwich
membraan vormt het hart van de
BRM technologie. De werking als
zuiger en afbuiging tegelijk, zorgt
voor een buitengewoon ruim
frequentiebereik.

Ongekend laag … onzichtbaar verstopt
Minx subs gebruiken moderne Digital Signal Processing (DSP)
en een Auxiliary Bass Radiator (ABR) technologieën en zorgt
voor een bijzonder hoog rendement gezien de grootte.
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Minx programma …
Min10

Min20

X200

Nooit tevoren heeft u deze nauwkeurigheid,
detaillering en realisme beluisterd van een
luidspreker die slechts 8 cm in het vierkant meet.
De fraaie brede spreiding geeft een superieure
integratie in elke woonruimte en is ontwikkeld voor
combinatie met elke Minx subwoofer.

De Min20 brengt top audio naar een nieuw niveau
met de dubbele BRM driver configuratie en een
nog grotere belastbaarheid en dynamisch bereik.
De Min20 is de ideale keus voor grotere kamers en
biedt een verbazingwekkende HiFi belevenis,
ongeacht of u luistert naar zwoele klassieken of
een live rock concert!

Met exact 20 cm in het vierkant (9”) is de X200
een van de kleinste subwoofers en uitzonderlijk
gemakkelijk te plaatsen. En net als alle Minx
subwoofers bezit hij een aantal instellingen om
hem vrijwel overal te kunnen opstellen.

cm

All Minx subwoofers
offer simple plugand-play connection
and set-up.

35.5
33
30.5
28
25.5
23
20.5
18
15.5
13
10.5
8

Frequentiebereik
Belastbaarheid
Eenheden

130 Hz – 20 kHz
15 – 50 W aanbevolen
1 x 2,25” BMR

Afmetingen

78 x 78 x 85 mm

(H x B x D)

(3,1 x 3,1 x 3,3”)

Gewicht
Afwerking

0,43 kg (0,95 lbs)
Hoogglans zwart
Hoogglans wit

Frequentiebereik
Belastbaarheid
Eenheden

130 Hz – 20 kHz
15 – 75 W aanbevolen
1 x 2,25” BMR

Versterker vermogen
Eenheden

200 W rms
1 x 6,5” subwoofer
2 x 6,5” passieve radiator

Afmetingen
(H x B x D)

154 x 78 x 85 mm
(6,0 x 3,1 x 3,3”)

Luidsprekerafmetingen
(H x B x D)

Gewicht

0,75 kg (1,65 lbs)

Gewicht

5,0 kg (11,0 lbs)

Afwerking

Hoogglans zwart
Hoogglans wit

Afwerking

Hoogglans zwart
Hoogglans wit

219 x 210 x 222 mm
(8,6 x 8,3 x 8,7”)
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Minx toebehoren
X300

X500

Voor nog kernachtiger en krachtiger laag bezit de
X300 niet alleen een 300 W digitale versterker,
maar ook grotere eenheden. Ondanks deze
technische hoogstandjes, zal het verbazen dat de
X300 nog altijd een stuk kleiner is dan de meeste
subwoofers met 28 cm (12”) in het vierkant.

Met een ingebouwde 500 watt digitale versterker,
een krachtige 10” geanodiseerde aluminium
eenheid, een aanvullende ABR eenheid, garandeert
de X500 een home theater met alle kracht en
muzikale kwaliteiten. Zulke kamervullende
prestaties doen denken aan veel grotere systemen
maar net als de gehele Minx familie heeft de X500
een opmerkelijk klein formaat en biedt daarmee
gemakkelijke opstelling en setup.

Elke Minx satelliet luidspreker kan
standaard zowel op tafel worden opgesteld
als tegen de wand worden gehangen.
Maar aangezien onze woningen allemaal
verschillend zijn, hebben we een serie
slanke toebehoren ontwikkeld die elke
opstelling mogelijk maken.

Minx tafelstand
Deze fraaie geborsteld
aluminium tafelstands
zijn in een oogwenk te
monteren en plaatsen de
Minx op een schap of op een TV stand.

Inches
14"
13"
12"
11"
10"
9"
8"
7"
6"
5"

Minx kogelgewricht
muurbeugel
Biedt vrijwel oneindige
variatie in opstelling;
geen fraaiere manier
van opstellen
van Minx tegen de
wand.

4"
3"
2"
1"

Versterker vermogen
Eenheden
Luidsprekerafmetingen
(H x B x D)

300 W rms
1 x 8” subwoofer
1 x 8” passieve radiator
311 x 266 x 278 mm
(12,4 x 10,5 x 11,0”)

Versterker vermogen
Eenheden
Luidsprekerafmetingen
(H x B x D)

Gewicht

7,5 kg (16,5 lbs)

Gewicht

Afwerking

Hoogglans zwart
Hoogglans wit

Afwerking

500 W rms
1 x 10” subwoofer
1 x 10” passieve radiator
365 x 320 x 350 mm
(14,3 x 12,6 x 13,8”)
11,7 kg (25,8 lbs)
Hoogglans zwart
Hoogglans wit

Minx instelbaar
vloerstatief
Gemaakt van hoogglans gelakt
staal en UV beschermd getint
glas, biedt deze schitterende
stand geïntegreerde kabel
wegwerking en is leverbaar in
zwart en wit voor een elegante
installatie.

Vraag uw Cambridge Audio
specialist naar de beste
Cambridge Audio kabels
voor uw Minx systeem.
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“Zie www.cambridge-audio.com voor details
omtrent onze award, overal ter wereld”

An introduction to Cambridge Audio...
Cambridge Audio heeft een rijk verleden in de ontwikkeling van
innovatieve producten, ontworpen om zelfs het kleinste detail
in uw favoriete muziek en film tot leven te brengen.
Elk product dat onze naam draagt wordt ontwikkeld in ons
onderzoek- en ontwikkelingscentrum te Londen door een team
zeer gespecialiseerde en betrokken technici met een ruime
ervaring in levende muziek en klankreproductie.
Hoewel de wijze waarop wij home entertainment beleven in de
loop der jaren aanzienlijk is veranderd, kunnen noch de tijd
noch nieuwe technologie de emotionele impact van een perfect
gereproduceerd lied of een favoriete film teniet doen.
Aangestuurd door onze passie voor muziek en film, worden
Cambridge Audio producten gecreëerd door mensen die echt
de meest pakkende entertainment beleving willen brengen voor
de allerbeste prijs.
Als bewijs voor ons vertrouwen en geloof in onszelf moedigen
wij persbesprekingen van al onze producten aan en als u kijkt
naar de toonaangevende vakpers zult u zien dat Cambridge
Audio voortdurend wordt erkend vanwege de geweldige
prestaties, de innovatie en de waarde.
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