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Omdat Hans toch in Las Vegas was voor de ALMA winter meeting heeft hij het zo weten te plooien  
dat hij nog een dag een bezoek kon brengen aan de Consumer Electronics Show (CES) aldaar. De CES 
is zo'n beetje de grootste show voor consumentenelektronica ter wereld en is absoluut niet in één dag 
te doen. De show wordt gehouden in drie verschillende (grote!) gebouwen en omvat zo'n beetje alles 
van  wasmachines  tot  computers  en  van  robotjes  tot  giga-audiosystemen.  Hans  heeft  zich 
geconcentreerd op de High-Resolution Audio discussies en de high-end audio systemen. Maar is er  
desondanks niet in geslaagd om alles te zien op deze gebieden, ook al omdat de beurs meer gericht is 
op de handel e.d.- en niet op de consumenten direct. Ergo, de demo's waren zeer beperkt. Maar enige  
interessante zaken kunnen worden gemeld:

Wat betreft de “Hi-Res” audio kan worden gemeld dat de ontwikkelingen in zoverre de goede kant 
uitgaan dat er steeds meer “Hi-Res” opnamen beschikbaar komen als downloads. Ook kan dezelfde  
opname in verschillende formaten beschikbaar worden gesteld van MP-3 tot 192 kHz/24 bit of DSD.  
Dit maakt het gemakkelijker voor de consument om een keuze te maken en de verschillen hoorbaar te 
maken voor hen die "Hi-Res" maar onzin vinden. Ook is een heel interessante ontwikkeling dat DSD 
files als downloads beschikbaar komen en er ook voor de consument D/A converters komen/zijn die  
dit formaat aankunnen (zie ook onder).

Er  was  een  panel-discussie  over  “Hi-Res”  en  één  van  de  panel-leden dacht  grappig  te  zijn  door  
iedereen uit te nodigen voor een demo in zijn huis in Holland, niet wetende dat er een Nederlander in  
het publiek zat.  Na afloop is  Hans naar hem toegegaan met  de mededeling de uitnodiging aan te  
nemen en dat was wel een verrassing voor hem. Maar ze hebben afgesproken om hier een vervolg aan 
te geven.....

Wat betreft de high-end apparatuur zijn er een paar ontwikkelingen te melden. Hans vond het gros van 
de apparatuur "meer van hetzelfde". Qua vormgeving was er maar weinig dat niet onder het hoofdstuk 
"doodskisten"  kon  worden  geplaatst.  Qua  afmetingen  is  het  duidelijk  dat  in  Noord-Amerika  de 
huiskamers (wat?) groter zijn dan in Nederland, want veel systemen zijn nogal aan de maat. Dit geldt 
zowel voor de luidsprekers als de versterkers. Vond Hans dat op een aantal shows in Nederland de 
afmetingen  van  de  versterkers  nogal  aan  de  ruime  kant  waren,  deze  waren  echter  pietepeuterig  
vergeleken met sommige bakken die op de CES getoond werden. Zie bijv. pics. 6, 8, 12, 21 en 24.

Wat betreft de geluidskwaliteit vond Hans dat er maar weinig op een hoog niveau stond. Soms was de 
vormgeving wel apart, maar dat is nog geen garantie voor een goed geluid. Veel andere systemen 
waren  redelijk,  maar  vrijwel  geen  een  had  het  strakke  laag  en  het  briljante  hoog  dat  Hans  
tegenwoordig gewend is van zijn Temporal  Coherence "Diamant" systeem.  Vaak was het hoog òf 
onvoldoende aanwezig òf agressief. En het strakke laag kregen zelfs grote systemen niet voor elkaar.  
Het klonk vaak wel imposant met "muziek" uit  een synthesizer, maar de systemen vielen door de  
mand met klassieke muziek. Toen "De nacht op de kale berg" van Mussorgsky werd gespeeld dacht 
Hans "dat had je beter niet kunnen doen". Het best klinkende systeem dat Hans gehoord heeft was  
gebaseerd op de ESS tweeter, gecombineerd met een alternatieve lijn-array voor het midden en een 
paar woofers, e.e.a. als dipool-straler opgebouwd. Zie ook pics 17 en 18, duidelijk een alternatieve 
aanpak!

Eén van de mooiste apparaten die Hans gezien heeft was een D/A omzetter in een glazen behuizing 
met een mooie contour verlichting. Zie pic. 10. Of deze goed klinkt is echter niet zo eenvoudig te  
bepalen. Wel kan deze converter samplefrequenties tot 384 kHz aan.
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Hans  heeft  ook  nog  foto's  genomen  van  versterkers.  Sommigen  gebruiken  meerdere  trafo's  
(waarschijnlijk één per kanaal), bij een stuurversterker wordt de volume- en balansregeling ook met 
relais gerealiseerd, dus "Temporal Coherence" is niet de enige die dit goede idee gebruikt.

Interessant  is  een  compacte  D/A  converter,  de  “AudioGate”  van  KORG  die  wellicht  een  goed 
alternatief is voor de Wadia. Deze converter kan alles aan van MP3 tot DSD en 192 kHz/24 bit. Hans 
heeft het contact gelegd en er is een vertegenwoordiger in Amersfoort. Moet een vervolg aan gegeven  
worden.
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Pic 1:  De stand van mede Technical Committee  lid Mark 
Waldrep

Pic 2: De ruimte voor de “Hi-Res” standhouders die bij de 
panel discussies veel te klein bleek.

Pic 3: De oplossing met een hoge “WAFc” Pic 4: Best fraai vormgegeven, maar niet klein en het hoog 
ontbrak zo ongeveer volledig.

Pic 5: Meer van hetzelfde….. Pic 6: Aparte vormgeving, wel groot (ook de elektronica!) en 
niet bijzonder goed klinkend.
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Pic  7:  De  luidsprekers  waren  van  Wilson,  niet  bijzonder 
klinkend.

Pic 8: Nog meer van hetzelfde…..

Pic 9: Dan maar een ander kleurtje…. Let op de afmetingen 
van de elektronica.

Pic 10: Een fraai vormgegeven, maar niet kleine (bijna 50 bij 
50 cm), 384 kHz D/A converter van Da Vinci.

Pic 11: Voldoende voor echtscheiding? Pic 12: Acht luidsprekers: hoe krijg je dat ooit nog goed? Let 
ook op de forse eindbakken op de grond.
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Pic 13: Een 5.1 surround met elektrostaten. Maar zelfs “Dark 
side of the Moon” kon geen geode indruk achterlaten.

Pic  14 Klonk  indrukwekkend  met  synthesizer,  maar  “De 
nacht of kale berg” werd meer een koude douche.

Pic 15: Een leuk “blokkendoos” concept dat uitbreidbaar is. Pic 16: Hier was weinig raadselachtigs aan.

Pic 17: Het best klinkende systeem,  gebaseerd op de ESS 
tweeter met een lijnbron (!) voor het midden, aangedreven 
door carbon fibers. Heel apart. Zie ook pic. 18 voor details.

Pic 18: Detailfoto van het systeem van pic. 17. De lijnbron 
wordt gevormd door de vier oplichtende “schoteltjes” in het 
midden.
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Pic 19: Een fraai stukje fijnmechanica…. Pic 20: Versterker met gescheiden voedingen.

Pic  21:  De  boxen  hebben  de  Lansche  plasmaweergevers, 
hoogste hoog klonk mooi, verder niet echt indrukwekkend.

Pic 22: Het gebruik van relais voor de volumeregeling wordt 
ook door anderen toegepast.

Pic 23: Denk je alles gehad te hebben krijg je nog een paar  
boxen  met  12  (sic!)  luidsprekers  per  box.  Klonk  niet 
onaangenaam,  maar  een  uitgebreidere  luistertest  moet 
uitwijzen of het ook realistisch klinkt.

Pic 24:  De luidsprekers  waren  weer  “meer  van  hetzelfde”, 
maar  voor  het  plaatsen  van  de  versterkers  moet  je  een 
vorkheftruck huren.
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