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AUDIO SHOW iEAR’ 2019

Een prachtige
gevarieerde mix
Audio Show iEar’ 2019 biedt veel van het beste wat er op de audiomarkt verkrijgbaar is. 

Een prachtige gevarieerde mix van toegankelijke en betaalbare audioapparatuur tot en 

met exclusieve topproducten. Plaats van handeling is weer het Koning Willem II Stadion 

in Tilburg. Een fantastische locatie met genoeg parkeergelegenheid welke eenvoudig 

te bereiken is via de naastgelegen A58 of via de gratis pendeldienst vanaf Tilburg CS. 

Natuurlijk zorgt iEar’ ook deze editie 
weer voor de nodige primeurs en 
speciale gasten. De importeurs en 
fabrikanten verzorgen prachtige demon-
straties, workshops en laten je kennis 
maken met al het moois wat er op audio-
gebied verkrijgbaar is. Deelnemende 
fabrikanten en importeurs:

Armour Home 

Armour Home is onder meer leverancier 
van het speakermerk Q Acoustics. Zeer 
succesvol is deze Britse luidsprekerfa-
brikant in de instapklasse met betaalbare 
luidsprekers die qua prestatieniveau 
ongeëvenaard zijn in hun klasse. En 
inmiddels vindt er ook volop ontwikke-
ling plaats in het hogere segment. Werd 
eerder de lang verwachte Concept 500 
geïntroduceerd, nu is het de beurt aan 
de Concept 300. Deze boekenplank 
luidspreker, geplaatst op een uniek 
stand ontwerp, is een absolute lust voor 

het oor. Kom dus zeker luisteren naar 
één van de demonstraties van deze luid-
spreker. En wanneer je dan toch in de 
ruimte van Armour Home bent, bekijk 
dan ook eens de luidsprekerkabels 
van QED. Zeer betaalbare kabels die 
meteen een enorme upgrade voor je hifi 
installatie bieden. 

AudioQuest 

AudioQuest is de Amerikaanse fabri-
kant van hoogwaardige audio & video 
kabels en al jaren een begrip onder 
hifi liefhebbers. Zowel beginnende als 
gevorderde audiofielen vinden in het 
productaanbod de juiste kabels en 
accessoires om hun volledige set mee 
aan te sluiten. Ook in de wereld van 
stroomvoorziening laat AudioQuest 
zich gelden door de aanwezigheid van 
netfilters en powercords. Dit zorgt voor 
meer dynamiek, detail en elimineert ruis. 
Tijdens de Audio Show zal AudioQuest 

ruimschoots aandacht besteden aan de 
vele nieuwe luidsprekerkabels in haar 
pakket, de nieuwe DragonFly Cobalt en 
het nieuwe netfilter de Niagara 1200. 
Speciaal hiervoor zal ook Rob Hay van 
AudioQuest acte de présence komen 
geven. Wanneer je set toe is aan een 
kabelupgrade, profiteer dan van de 
Audio Show iEar’ beursactie! 

B&W Group

Het omvangrijke pakket van prach-
tige luidsprekers en dito apparatuur 
blijft maar groeien. Eerder hadden we 
al de introductie van het nieuwe Rotel 
A11/CD11 instap hifi systeem en de 
Bowers & Wilkins Formation Suite met 
draadloze speaker oplossingen. Dit 
jaar komt er nog een compleet nieuwe 
hoofdtelefoon reeks bij en een abso-
lute top hifi set, de Rotel Michi series. 
Dit is de ideale partner voor de B&W 
800 series waarvan de 804 D3 nu 
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ook in de prachtige Mystic uitvoering 
geleverd kan worden. Al deze nieuwe 
producten zullen in diverse ruimtes 
te bewonderen en beluisteren zijn en 
natuurlijk zorgt B&W Group ervoor dat 
ook haar andere toppers present zijn, 
zoals de 700 en 800 Diamond series 
van Bowers & Wilkins en de 14 en 15 
series van Rotel. 

CD Vinyl 4U

CD Vinyl 4U biedt hoogwaardige cd 
en lp’s aan van verschillende labels, 
die bekend zijn om hun kwaliteitsniveau 
en verschillende formaten. CD Vinyl 
4U levert onder andere de volgende 
formaten; sacd, shm-sacd, xrcd en 
k2hd cd’s. De lp-labels die CD Vinyl 4U 
aanbiedt, zijn ook van vooraanstaande 
namen, zoals Stockfisch Recordings, 
Original Master recordings van Mobile 
Fidelity en Speakerscorner. Tevens 
zullen op de stand van CD Vinyl 4U de 
nodige audio accessoires te vinden zijn 
en wanneer er iets voor je tussen zit, 
dan kan het meteen mee naar huis!

DALI Benelux

Zoals de naam al doet vermoeden is 
DALI Benelux de importeur van DALI 
luidsprekers. Maar dat niet alleen! Ook 
van de merken NAD en het streaming 
audio merk Bluesound worden de 
producten door DALI Benelux gedistri-
bueerd. Allemaal prachtige producten 
die hun sporen inmiddels ruimschoots 
verdiend hebben. Het pakket van DALI 
luidsprekers biedt voor iedereen iets 
moois, van passief tot actief van instap 
tot high-end. DALI zal dit jaar tevens een 
tweetal draadloze koptelefoons in de 
betere kwaliteitsklasse introduceren. Bij 
NAD zijn de NAD C658 en NAD M10 dit 
jaar de BluOS familie komen versterken. 
Dit high-end streaming audio platform, 
gemaakt voor de muziekliefhebbers, zal 
ook op deze show ruimschoots in de 
aandacht staan. 

Dimex

Dimex staat bekend als importeur van 
Cambridge Audio. En bij deze Britse 
fabrikant is volop nieuws. Eind vorig jaar 

werd de Edge serie geïntroduceerd en 
deze nieuwe top lijn verovert de harten 
van steeds meer muziekliefhebbers. 
Aan de instapzijde van het pakket werd 
dit jaar een compleet nieuwe AX serie 
geïntroduceerd en hopelijk kunnen we 
op de show een glimp opvangen van 
de op stapel staande nieuwe CX serie. 
De CX is al jaren zeer populair in het 
middensegment van de markt. Maar 
natuurlijk heeft Dimex nog veel meer 
in haar portfolio. Op streaming audio 
gebied bijvoorbeeld de oplossingen van 
Melco en Silent Angel en op luidspre-
kergebied biedt Dimex een grote schare 
aan mogelijkheden met onder andere 
Diptyque, Spendor en Scansonic. Een 
bezoekje aan de ruimte van Dimex zal 
dan ook meer dan de moeite waard 
zijn, want net als in voorgaande jaren 
zullen er weer prachtige demonstra-
ties worden verzorgd. Hiervoor zullen 
ook de productspecialisten Tony 
Stott (Cambridge Audio), Alan Ainslie 
(Melco) en Daniel Raggett (Melco) uit 
de UK overkomen. 

ROTEL MICHI
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Sonoro centraal stellen en om die reden 
zijn ze te vinden in de TV area op de 
tweede verdieping. Wil je een mooie 
OLED televisie de beste plaats aan de 
wand geven, dan doe je dat met een 
wandbeugel van Vogel’s. En dat een 
tv-muurbeugel niet zo maar een beugel 
is zullen ze bij Havoned demonstreren. 
Ook is er aandacht voor Sonoro, de 
Duitse fabrikant van kwaliteit radio’s die 
uitstekend klinken. 

HNNY Benelux

De hifi- en muziekliefhebber kan zijn hart 
altijd ophalen in de ruimte van HNNY 
Benelux, want daar zijn prachtige, met 
name analoge producten te vinden. 
Schitterende luidsprekers van Fyne 
Audio, bekabeling van Van den Hul, 
elementen en draaitafel accessoires 
van Ortofon, platenspelers van Mofi 
en New Horizon, apparatuur van Heed 
en Creek en subwoofers van REL. Bij 
Fyne Audio ziet de 700 serie het levens-
licht en REL komt met een nieuwe S 
serie, producten in het hogere midden-
segment van de markt. Kom dus zeker 
luisteren in Skybox 17 op de 2e verdie-
ping voor de mooiste hifidemonstraties.

IDC Klaassen

IDC Klaassen staat bekend als impor-
teur van IsoTek, het merk dat op 
alle niveaus de stroomvoorziening 
van je hifi installatie kan aanpakken 
en sterk verbeteren. Hiervoor biedt 
IsoTek stroomkabels, stekkerblokken 
en netfilters van de allerbeste kwali-

teit. Daarnaast is IDC Klaassen naam 
aan het maken met de luidsprekers 
van Karl-Heinz Fink, een begenadigd 
technicus en ontwikkelaar van spea-
kertechnologie die zijn weg zag naar 
diverse speakerfabrikanten. Recent 
bracht Fink onder de naar Fink Team 
zijn eerste eigen luidsprekerproduct op 
de markt, de Borg. Een high-end luid-
spreker die zijn weerga niet kent. Deze 
demonstratie mag je niet missen. Het 
demonstreren van luidsprekers doet 
Karl-Heinz Fink liever niet zelf, maar 
gelukkig mag hij Ken Ishiwata (voor-
malig brand ambassador van Marantz) 
tot zijn kennissenkring rekenen en deze 
laatste komt producten alleen demon-
streren als ze echt mooi en de moeite 
waard zijn. Schuif dus zeker aan bij één 
van de luistersessies van de Borg.

IsoAcoustics

De populariteit van de producten van 
IsoAcoustics groeit met rasse schreden. 
Dit bedrijf ontwikkelde een unieke, gepa-
tenteerde isolatietechniek die ervoor 
zorgt dat elk contact tussen product en 
ondergrond wordt geëlimineerd. Ideaal 
dus voor het opstellen van audio appa-
ratuur, zoals luidsprekers, versterkers, 
bronnen, en platenspelers. Dit resul-
teert in een authentiek en ongekleurd 
geluid van je installatie, iets waar elke 
muziekliefhebber naar streeft. Sinds de 
komst van IsoAcoustics is het ondenk-
baar dat jouw luidspreker nog niet op 
een set Gaia’s staat! En om dit kracht 
bij te zetten, komt niemand minder dan 

Paul Morrison over uit moederland 
Canada om tijdens de show de unieke 
A-B demonstraties te verzorgen en al je 
vragen te beantwoorden.

Latham Audio

Natuurlijk zijn ook onze vrienden uit 
Alphen weer op de show aanwezig. Het 
belangrijkste merk van Latham Audio is 
onmiskenbaar het Britse Naim Audio 
en het portfolio van deze hifikunstenaar 
blijft maar groeien en beter worden. 
De missie van de Britse producent is 
om je mee te slepen in de muziek en 
dat zullen ze dit jaar zeker doen op de 
show. Om je op de beste wijze kennis 
te laten maken, zullen alle prestatie-
klassen van Naim Audio op de show 
ten gehore worden gebracht in diverse 
set-ups. Hierin zullen natuurlijk de dit 
jaar geïntroduceerde Mu-so systemen 
en Nait versterkers niet ontbreken. Mark 
Raggett wordt vanuit de zuid Engelse 
thuisbasis Salisbury overgevlogen voor 
het verzorgen van de demo’s, dat wordt 
genieten. De producten van Naim zullen 
opgesteld staan in een tweetal ruimtes.

LG Electronics

De uitvinder van OLED technologie is 
ook dit jaar weer present op de show 
met de nieuwste OLED toestellen. Een 
techniek die nog steeds volop in ontwik-
keling is en absoluut het beste beeld 
biedt. En dat is toch waar het om gaat 
wanneer je je favoriete film of sportwed-
strijd aan het bekijken bent. LG: “Life’s 
Good”.

SONUS FABER OLYMPICA NOVA SENNHEISER AMBEO
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Monitor Audio

Importeur Monitor Audio Nederland 
voert zoals de naam al doet vermoeden 
het luidsprekermerk Monitor Audio. 
De nieuwste paradepaardjes van dit 
merk zijn de modellen uit de Gold 
serie, een luidsprekerlijn die is geposi-
tioneerd in het hogere middensegment. 
En deze klasse ligt momenteel in de 
belangstelling bij het publiek. Het gaat 
economisch weer beter, dus mogen 
we thuis ook weer genieten van echt 
goede kwaliteit. Ga daarom zeker luis-
teren naar de demonstraties van deze 
speakerlijn. Een ander merk in het port-
folio van Monitor Audio Nederland is het 
Duitse Transrotor. Transrotor biedt een 
lijn van zeldzaam mooie, in Duitsland 
hand gebouwde draaitafels van uitmun-
tende kwaliteit. Twee prachtige merken 
die het beluisteren meer dan de moeite 
waard zijn.

Music Emotion

Uiteraard is uw lijfblad aanwezig met 
prachtige (abonnementen)aanbiedingen.

Music2

High-end en analoog liefhebbers zullen 
te vinden zijn in de ruimte van Music2. 
Music2 voert diverse producten op het 
gebied van draaitafels en aanverwante 
zaken. Denk hierbij aan Dr. Feickert, 
een eigenzinnige platenspeler fabri-
kant met prachtige draaitafels. Eenmaal 
gemonteerd met een Reed arm en een 
Hana of Van den Hul element, eveneens 
producten uit de stal van Music2, is het 

puur genieten geblazen. Voor high-end 
kun je bij deze importeur terecht voor 
Blumenhofer luidsprekers en Trafo-
matic apparatuur. Bezoek één van de 
vele demo’s die Music2 voor je in petto 
heeft!

PAI Audio Video

PAI Audio Video is onder andere de 
importeur van het Zweedse Primare. 
Deze fabrikant heeft in de afgelopen 
paar jaar haar pakket compleet op 
de schop genomen en levert nu een 
prachtig ensemble aan ongekend muzi-
kale hifi-apparatuur in elke prijsklasse. 
Van een mooie compacte all-in-one tot 
een krachtige voor- /eindversterkercom-
binatie in de 35 serie die dit jaar op de 
show geïntroduceerd zal worden. Ook 
Siemen Algra, de Nederlandse Zweed 
van Primare, zal dit jaar weer present 
zijn voor de demonstraties van zijn 
pronkstukken. Het Duitse Audio Physic 
behoort tevens tot het pakket van PAI 
Audio Video en deze luidsprekerfabri-
kant introduceert de Classic 25 dit jaar 
op de show. Zoek je de beste plek voor 
het plaatsen van je waardevolle audio 
apparatuur? Bekijk dan de mogelijk-
heden eens van audio meubel bouwer 
Creaktiv, ook onderdeel van het port-
folio van PAI Audio Video.

Primephonic

De streamingdienst ontworpen voor 
klassieke muziek. Eenvoudig zoeken. 
Premium geluid. Inspirerende aanbeve-
lingen. Verken nieuwe werken, ontdek 

verborgen edelstenen en krijg inzicht 
in de klassiekers, aldus het visitekaartje 
van streaming muziekdienst Prime-
phonic. Na jaren met cd’s en lp’s te 
hebben gedraaid, is het nu streaming 
audio wat de klok slaat. En wil je daarin 
ook kwaliteit, ga dan eens op de show 
langs bij Primephonic, een high-end 
streaming audiodienst.

Pro-Ject Audio Systems

Toen in 1991 de cd de wereld 
veroverde, besloot Pro-Ject om draaita-
fels te gaan produceren. En met groot 
succes. De vraag naar betere draaita-
fels is altijd gebleven en er wordt weer 
zeer veel geluisterd naar lp’s. Waarom? 
Omdat het fantastisch klinkt! De range 
van Pro-Ject is gaandeweg de jaren 
enorm gegroeid met recent diverse 
nieuwe modellen. Ook de aanverwante 
Box Design producten, waaronder 
phonoversterkers, dac’s en verster-
kers, nemen in populariteit enorm toe. 
Pro-Ject heeft dit jaar extra ruimte op 
de show gereserveerd om al dit moois 
eens heel goed onder de aandacht te 
brengen.

Qobuz

Dompel jezelf onder in emotie. 
Geniet van onbeperkt streamen van 
al je muziek, vanaf € 9,99 per maand, 
zonder verplichtingen. Qobuz levert een 
streaming audio en download dienst die 
breed georiënteerd is qua aanbod en 
uitsluitend in de hoogste kwaliteit. Profi-
teer van het introductie aanbod!

MARANTZ PM7000N FOCAL CHORAFOCAL CHORA
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MAAK KANS OP GEWELDIGE PRIJZEN! 
Een bezoek aan de show is extra leuk, omdat je ook kans maakt om een leuke 
prijs te winnen. 
Onder de bezoekers worden prijzen verloot t.w.v. maar liefst € 7.500! 
Het enige wat je hoeft te doen is een winkaartje invullen en je dingt mee naar 
één van de volgende prijzen: 
• Yamaha Musiccast 50  t.w.v. € 499,-
• Sennheiser Momentum Wireless t.w.v. € 399,-
• 3x IsoTek EVO3 Initium   t.w.v. € 267,-
• Silent Angel Bonn N8  t.w.v. € 399,-
• Marantz M-CR612   t.w.v. € 699,-
• B&W PX5   t.w.v. € 299,-
• Rel T5i   t.w.v. € 699,-
• Sonos Move   t.w.v. € 399,-
• AudioQuest Dragonfly Cobalt t.w.v. € 299,-

Savor Audio

McIntosh is één van de meest bege-
renswaardige high-end audio merken en 
dit Amerikaanse merk maakt deel uit van 
het pakket van Savor Audio. Het merk 
bestaat dit jaar 70 jaar en geniet zijn 
bekendheid onder meer door de ontwik-
keling van buizentechniek. Techniek die 
na zeven decennia nog steeds nieuwe 
producten brengt zoals begin dit jaar 
de C70/MC2152 buizen voor- /eind 
combinatie, zeer recent de C27000 en 
als introductie op de show de MA352. 
In het kader van het 70-jarig bestaan is 
ervoor gekozen om op de show met het 
absolute topmodel, de MC2KW te gaan 
draaien, een product dat je maar zelden 
tegen zult komen. Natuurlijk mogen we 
ook het andere merk van Savor Audio 

niet vergeten, het uit Italië afkomstige 
Sonus faber. Zij introduceren op de 
show de Sonus faber Olympica Nova 
serie. Dat wordt weer vingers aflikken, 
kom dus zeker luisteren bij Savor Audio.

Sennheiser

Sennheiser is één van de meest toon-
aangevende fabrikanten als het gaat om 
koptelefoons en oordopjes, maar sinds 
dit jaar ook als het gaat om soundbars. 
Ongekend zijn de prestaties van de 
Sennheiser Ambeo soundbar, wanneer 
je dit hoort wil je er ook één! Sennheiser 
levert met zijn Ambeo soundbar een 
audio prestatie die je niet voor mogelijk 
houdt uit een soundbar. Weergaloos en 
ook voor Dolby Atmos! Om dit wonder 
goed te demonstreren heeft Sennheiser 

er voor gekozen om tijdens de show 
onderkomen te vinden in twee ruimtes. 
Eén speciaal voor de Ambeo soundbar 
en één natuurlijk voor al die fantasti-
sche koptelefoons en aanverwante 
producten waar het merk al decennia 
lang aanzien in geniet.

Servi-Q

Tot het pakket van Servi-Q behoort onder 
andere Advance Paris, begerenswaar-
dige hifi componenten omdat ze met 
indrukwekkende VU-meters zijn uitge-
rust tegen uiterst aantrekkelijke prijzen. 
Daarnaast wordt het luidsprekermerk 
Elac gevoerd. Een breed portfolio biedt 
ruime keuze in zowel passieve als actieve 
(draadloze) luidsprekers. Tot slot is er 
Cocktail Audio, een fabrikant die interes-
sante audio streaming systemen levert 
boordevol mogelijkheden en van een 
hoge kwaliteit. Kortom, laat je verrassen 
door deze prachtige producten in ruimte 
A3 op de 2e verdieping van het stadion!

Smart Audio

Smart Audio is importeur van onder 
andere het Franse luidsprekermerk 
Focal. Een fabrikant die dit jaar 40 
jaar bestaat en bepaald niet heeft stil 
gezeten. Een speciaal jubileum model 
kwam er op de markt, de Spectral 40Th. 
En zeer recent werd er een nieuwe 
instapserie op de markt gebracht, de 
Focal Chora lijn. Ook werd er een hoofd-
telefoonversterker geïntroduceerd, de 
Focal Arche, een interessante metgezel 
voor de Focal koptelefoons. Al deze 
producten zullen worden gedemon-
streerd door Focal’s Nicolas Débard in 
twee verschillende ruimtes en tevens zal 
er volop aandacht zijn voor de Utopia 
serie, de absolute toplijn van Focal. De 
Focal Utopia Scala zal worden gede-
monstreerd en deze wordt aangestuurd 
door een geweldige combinatie van 
Naim Audio. Een favoriete combinatie 
van iEar’ en derhalve zeker de moeite 
waard om te gaan beluisteren. 

Sonos

Luisteren op jouw manier doe je met 
Sonos. Tijdens de iEar Audioshow heb je 
de mogelijkheid om verschillende Sonos 
producten te ervaren in skybox 13 en 14. 

MCINTOSH MA352
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END

  
  
AUDIO SHOW iEAR’ 2019
Zaterdag 16 & zondag 17 november 2019 van 10.00-18.00 uur 
Locatie: Willem II stadion Tilburg 
Entree gratis 
Gratis ruime parkeergelegenheid 
Gratis pendelvervoer tussen Tilburg CS en stadion
www.audioshowiear.nl
www.facebook.com/audioshowiear

Zo zal Sonos in skybox 13 haar nieuwste 
product laten zien; de Sonos Move! Met 
de Move betreedt Sonos de wereld van 
draagbare speakers. De Move geeft jou 
de mogelijkheid om van het echte Sonos 
geluid te genieten, waar je ook bent, 
binnen of buiten. 
In skybox 14 zal de Sonos Amp in combi-
natie met de nieuwe Sonos Architectural 
by Sonance te beluisteren zijn. De Amp 
is de nieuwe veelzijdige versterker voor 
je hele entertainmentsysteem. Sluit je 
platenspeler, stereo-systeem, bedrade 
speakers en meer aan om te genieten 
van je platen, cd’s, audiobestanden en 
streamingdiensten zoals Primephonic. 
Sluit de Sonos AMP aan op je tv en 
geniet van stereo geluid voor tv-pro-
gramma’s, films en videogames. Wil 
je dit ervaren? Dan ben je meer dan 
welkom tijdens een van de luisterses-
sies.

Sony

Sony bracht dit jaar haar nieuwe OLED 
A9 series op de markt, welke behoort tot 
de master series van Sony. De sublieme 
beeldkwaliteit van deze televisies komt 
tot stand dankzij het OLED-paneel dat 
wordt aangestuurd door de Picture 
Processor X1 Ultimate. Je geniet van 
4K Ultra HD en HDR beelden. Dankzij 
de Acoustic Surface Audio+ techno-
logie produceert het scherm geluid 
door te trillen. Dit zorgt voor een natuur-
getrouw geluid waarbij effecten en 
dialogen duidelijk in de mix klinken. Kom 
deze lijn van allerbeste televisies zeker 
aanschouwen!

Sound United

Sound United is het meest bekend 

van haar merken Marantz en Denon. 
Marantz vervult een voortrekkersrol in 
het leveren van de best mogelijke audio-
prestaties en is koploper op het gebied 
van hoogwaardige hifi. Echte hifi draait 
om het weergeven van de magie van 
een optreden of opname. Daarom heeft 
Marantz ook maar één filosofie: Because 
Music Matters. Denon kent inmiddels 
een geschiedenis van ruim 100 jaar 
op het gebied van prachtige audio- en 
videoproducten. Bij dit audiobedrijf 
draait alles om akoestische zuiverheid, 
zintuigen prikkelen en een optimaal 
luistergenot voor muziekliefhebbers. In 
een nieuwe en zeer grote ruimte op de 
show (B2 – begane grond), zullen zij het 
complete portfolio onder de aandacht 
brengen, inclusief de andere merken uit 
de stal van Sound United.

Terrason Audio

Arcam is één van de merken uit het 
pakket van Terrason Audio en daar 
wordt de nieuwe SA30 versterker 
verwacht. Goed nieuws voor de hifi-
liefhebbers dus. Ook filmliefhebbers 
worden op hun wenken bediend, want 
er zijn maar liefst een zevental nieuwe 
AV producten in aantocht, waar we op 
de show een glimp van hopen op te 

vangen. De echte high-end liefhebber 
komt altijd zeer aan zijn trekken bij 
Terrason Audio met combinaties van 
Vivid Audio luidsprekers en Mola Mola 
versterkers. Laat je verrassen door het 
ongekend hoge prestatieniveau. In een 
aparte ruimte zal Terrason Audio haar 
personal audio assortiment demon-
streren met hoofdtelefoons van Audeze 
en versterkers en DAC’s van Questyle.

Yamaha

Yamaha gaat zich dit jaar van haar aller-
beste kan laten zien op de show. Op alle 
fronten waar het bedrijf actief is, zullen 
ze de beste combinaties laten horen. Zo 
zullen we op hifi vlak kennis mogen gaan 
maken met de complete 5000-serie 
welke op speciale wijze gedemon-
streerd wordt door John van der Veer. 
Filmliefhebbers worden getrakteerd 
op de CX-A/MX-A 5200 combinatie, 
het beste meerkanaals systeem wat 
Yamaha in huis heeft. En natuurlijk heel 
belangrijk: streaming audio. Yamaha is 
alweer heel wat jaren zeer succesvol 
met haar MusicCast streaming audio 
multiroom systeem en zal de laatste 
modellen gaan demonstreren waarbij 
natuurlijk veel uitleg zal worden geven 
over de toepassing van het systeem.
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