
 

 

 

The New Classics 

Naim introduceert een lijn nieuwe en verbeterde eindversterkers, nu met NAIM DR 

(Discrete Regelaars) en Statement transistor technologie 

 

 

De NAP 200, 250,300 en 500 eindversterkers zijn opgefrist en verbeterd voor 2015, vanaf 

heden maken zij gebruik van NA 009 uitgangstransistoren die zijn voortgekomen uit de 

ontwikkeling van het Statement Project en de NAIM Discrete Regelaars die worden 

toegepast in de voedingen. 

Deze nieuwe technologie is het resultaat van twee intensieve periodes van R&D 

ontwikkeling en wordt nu toegepast in de Classic Range eindversterkers waardoor de 

geluidskwaliteit weer een grote stap voorwaarts maakt. 

De verbeterde versies bieden nog meer de fundamentele eigenschappen die Naim zo 

bijzonder maken, namelijk snelheid, ritme en timing. Zij vormen het hart van elk high-

performance audiosysteem met Naim voorversterker en bron of de nieuwe NAC – N 272 

voorversterker. 

 

Naim heeft naast deze 2 belangrijke verbeteringen ook minder grote verbeteringen 

doorgevoerd zoals een revisie van circuit boards en een verbeterde plaatsing van 

transistoren en warmte-afvoer. 

 

 



 

 

 

Upgrade en verkrijgbaarheid 

Bestaande eigenaren van de huidige Naim eindversterkers NAP 250, NAP 300 en NAP 500 

krijgen de mogelijkheid hun exemplaar te updaten naar de nieuwe specificaties. Voor deze 

eigenaren zal het vanaf het najaar van 2015 mogelijk zijn om deze conversie uit te laten 

voeren. De kosten voor conversie verwachten wij pas later dit jaar te kunnen communiceren. 

De NAP200 maakt gebruik van een enkele DR module voor de toelevering van stroom aan 

bijvoorbeeld de NAC202 of NAC282. In de overige modellen zorgt DR voor de complete 

stoomlevering. De NAP200 kan niet worden voorzien van een upgrade naar DR. 

Er zal een kleine prijsverhoging gelden voor de verbeterde modellen, dit is direct gekoppeld 

aan hogere productiekosten voor de nieuwe eindversterkers. 

Vanaf juni zullen de nieuwe eindversterkers verkrijgbaar zijn, de NAP 500 DR zal pas vanaf 

augustus leverbaar zijn. De nieuwe verkoopprijzen voor de Benelux zullen spoedig bekend 

worden gemaakt. 

Naim DR Technologie 

Een voltage regelaar is een elektronisch component, dat is ontworpen om een constante 

gelijkstroom te leveren, onafhankelijk van veranderingen in het aangevoerde voltage en 

onafhankelijk van de gevraagde stroom.  

Een ideale voltage regelaar voegt geen vervuiling toe en heeft geen uitgangsimpedantie.  

Helaas bestaat de ideale voltageregelaar niet, er is altijd wel een klein verschil meetbaar aan 

de aanbiedende en gevraagde zijde van de voltage regelaar. In de ontwikkeling van Naim’s 

Discrete Regelaar heeft Naim het voor elkaar gekregen een betere regelaar te ontwikkelen 

dan tot op heden verkrijgbaar was. Het eigen ontwerp levert maximale geluidskwaliteit van 

Naim’s audio circuits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30 x stiller 

De nieuwe DR voeding is 30 keer stiller dan de huidige ingebouwde voeding, deze nieuwe 

techniek is toegepast in de NAP250, NAP300 en NAP500. Alle drie maken ze gebruik van 

lineaire voedingen, daarnaast hebben zij voor elk kanaal een aparte voeding. De DR voeding 

is niet alleen stiller maar heeft ook een aanzienlijk lagere dynamische impedantie. Dit 

betekend dat de voeding constant blijft ondanks de gevraagde stroom van de luidspreker. 

 

 

 

Interne noise van de voeding van een NAP 250 DR (Groen) is ongeveer 30 keer stiller dan de originele NAP 

250 (Rood) 

 

 

NA 009 Transistoren 

 

De NA 009 Transistoren zijn speciaal ontwikkeld voor de Statement eindversterker. Het heeft 

Naim een jaar gekost om alle (thermische) eigenschappen en materialen te onderzoeken en 

te testen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elke NA 009 transistor is voorzien van een serienummer. Per serienummer is geheel te 

achterhalen van welke silicon wafer deze is gefabriceerd. Daardoor is een exacte matching 

mogelijk. De voordelen van een exacte matching worden bevestigd tijdens de meetbare en 

luisterbare test resultaten. 

 

 

 
De NA 009 transistor gemonteerd op een keramische warmte-afvoer 

Mechanische Voordelen 

Een vaak vergeten onderdeel van versterkerontwerp is de ontwikkeling van trillingen op het 

PCB veroorzaakt door parallelle geleiders. Deze vibraties bewegen zich voort op het PCB met 

de snelheid van geluid richting de gevoelige versterker gain stage. Door gebruik te maken 

van non-ferro materialen wordt dit effect maximaal gereduceerd. De NA009 maakt gebruik 

van non-ferro materialen inclusief de benen en interne verbindingen. 

Marketing 

Afbeeldingen kunt u hier vinden: 

https://www.dropbox.com/sh/gkxoxp3k9fvaczs/AABbXZ1l1x88Kbl3Se0W5dJZa?dl=0 

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@latham-ci.com 

https://www.dropbox.com/sh/gkxoxp3k9fvaczs/AABbXZ1l1x88Kbl3Se0W5dJZa?dl=0

