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In de maand maart zijn er twee weekenden waarin streaming audio centraal staat  bij 
hifistudio It Harkstee . Het streamen van audio wordt een steeds belangrijker item in 
de hifi, met name de geluidskwaliteit en het bedienings gemak zijn daarbij belangrij-
ke factoren 
Omdat er zoveel wegen naar Rome leiden op streaming gebied biedt Hifistudio It 
Harkstee deze twee weekenden oplossingen voor zowel Apple als Windows bezit-
ters. 
 
Het eerste weekend (15 en 16 maart) komen Apple gebruikers aan bod. Op deze twee 
dagen laten we zien hoe je met Apple uit de voeten kunt. Daarbij laten we zien hoe je 
naast i tunes ook andere programma’s kunt gebruiken voor muziekweergave en die 
de weergave verbeteren. Programma’s als Audinirvana en XLD komen aan de orde 
Daarnaast gaan we zowel met USB dacs en netwerkspelers aan de slag. 
 
Het tweede weekend ( 22 en 23 maart) zijn de Windows eigenaren aan de beurt. Ook 
hier laten we zien welke programma’s je kunt gebruiken om de weergave van mu-
ziek via de computer te verbeteren. Hier zullen programma’s zoals Dbpoweramp, 
AEC, Foobar 2000 en J River worden behandelt. 
En ook hier gaan we met zowel USB dacs en netwerkspelers demonstreren 
 
Duizelt het u nu al???? We gaan proberen u om deze dagen  zo actief mogelijk bij 
het demonstreren te betrekken. Dus als u bv. een cd wilt leren rippen, dan kan dat. 
 
We zeggen niet dat we de waarheid in pacht hebben, daar is er teveel discussie over 
wat beter of slechter is , bijv. FLAC of WAV. Wat we u bieden zijn oplossingen die 
u kunt aanwenden om uw computer actief  te laten worden in uw geluidsinstallatie. 
Dus mocht u willen gaan “streamen” maar weet u niet precies waar u moet beginnen, 
dan zijn  dit misschien interessante dagen voor u. 
 
Naast deze uitleg zijn er ook diverse producten waar we u kennis mee willen laten 
maken. De USB dacs van Antelope Zodiac en Musical Fidelity, de HFX Ripnas, net-
werkspelers van Naim en Sonos. Maar ook de bekabeling komt aan bod, Audioquest 
heeft voor computeraudio diverse hoogwaardige kabels ontwikkeld, zowel USB ka-
bels, netwerkkabels en digitale kabels. 
 
U bent van harte welkom in het eerste weekend op vrijdag 15 maart van 13 tot 21u, 
zaterdag 16 maart van 11 tot 17u 
Het tweede weekend vrijdag 22 maart van 13 tot 21u en zaterdag 23 maart van 11 tot 
17u. 
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Antelope Zodiac DAC 
Antelope Audio is er op overtuigende en vooral muzikale wijze 
in geslaagd om professionele technologie van de studio naar de 
huiskamer te brengen 
Antelope Audio is in de studiowereld vooral bekend als fabri-
kant van fantastisch goede `master-clocks`. Een master-clock 
wordt in een studio gebruikt als absolute referentie waarop alle 
digitale kanalen en geluidssporen worden gesynchroniseerd.  
 
Er zijn drie modellen beschikbaar met daarbij een eventuele ex-
terne voeding. De prijsrange gaat van €1595,- tot €3495,-. 
 
Wat mij persoonlijk opviel was de enorme schoonheid van het 
geluid met veel ruimte en diepgang.Daarbij komt dat op deze 
modellen ook nog eens een prachtige hoofdtelefoonversterker 
zit 

Musical Fidelity M1 DAC 

HFX Ripnas 

Antelope Zodiac Gold met Voltikus voeding 

De Musical Fidelity M1 DAC voorziet in een toenemende be-
hoefte aan goede losse D/A Converters. Met de onstuitbare op-
komst van netwerk-media toepassingen groeit namelijk de be-
hoefte aan een audiofiele koppeling tussen mediaspeler en ge-
luidsinstallatie. 
De specificaties van de Musical Fidelity M1 DAC liegen er 
niet om. Aan boord zijn maar liefst acht 24 bit Delta-Sigma du-
al differential converters voor uiterste nauwkeurigheid. De M1 
kan digitale signalen met een samplingfrequentie tot 192 kHz. 
verwerken en genereert daarbij een eigen jitter van minder dan 
12 picoseconden, wat zeer laag is. Verder heeft de M1 DAC 
een signaal/ruis verhouding van 119dB en een totale harmoni-
sche vervorming van minder dan 0.0025% tussen 10 Hz. en 20 kHz. 
De Musical Fidelity M1 DAC heeft zowel ongebalanceerde (RCA / cinch) als gebalanceerde (XLR) uitgangen, 
en vier digitale ingangen: 
- XLR / AES gebalanceerd (110 Ohm) 
- RCA / Cinch coaxiaal (75 Ohm) 32-192 kbps (16-24 bit stereo PCM) 
- TosLink (optisch) 32-96 kbps (16-24 bit stereo PCM) 
- USB type B (een zgn. printer-aansluiting) 32-48 kbps - Plug 'n Play voor uw laptop of computer! 

Musical Fidelity M1 DAC 

HFX Ripnas Solid 

Met de Ripnas Solid E heeft u een machine in huis die 
cd’s probleemloos ript (met dbpoweramp), opslaat, al-
bumplaatsjes erbij zoekt en eventueel als muziekserver 
dienst kan doen. 
Met een opslagcapaciteit van 1 TB kunt u hier makkelijk 
rond 4000 cd’s op kwijt. 
Met een eenvoudige USB aansluiting is eventueel de ca-
paciteit te vergroten. 
Werkt probleemloos met o.a. Sonos, Naim, Primare etc 
etc.. De oplossing voor als u geen hoofdpijn wilt hebben 
van ripprogrammas, muziekserverkeuze e.d. 



Aanbiedingen 

Neat Ultimate MFS 
 
Een set jonge occasionspeakers, de toplijn van Neat. 
De speakers produceren dankzij hun isobaric wooferconfiguratie 
een zeer volwassen laag. 
Met de twee tweeters in de bovenkant van de kast wordt een 
prachtig ruimtelijk beeld opgeroepen. 
En daarbij een lust voor het oog. De set is inclusief de bijpassen-
de originele stands. De uitvoering is hoogglans zwart. 
De nieuwprijs bedroeg rond de €7000,- 
 
Deze set kan nu in uw bezit komen voor slechts €3495,- 

Meridian set 
 
Bestaande uit: De Meridian G08.2 cd speler, Meridian G01 
voorversterker met tunermodule en de Meridian G56 eind-
versterker. 
Een bijzonder fraaie set, met een open , rijk geluid. 
Deze set is net twee jaar oud en de nieuwwaarde bedraagt €9800,-
.Deze set wordt alleen als geheel verkocht. 
Uitvoering is zilverkleur. 
De set wordt nu aangeboden voor €4395,- 

Cardas Golden Cross luidsprekerkabel 
 
Ex demokabel, 2 x 2.5m. Absolute topkabel van Cardas, rijk 
van klank.Nieuwwaarde € 2500,- 
Uitvoering banaan-banaan stekkers 
 
De prijs nu €1145,- 

Let op !!! 
 

Mocht u met de uitgeprinte versie van deze nieuwsbrief een van bovenstaande producten willen aanschaffen dan 
ontvangt u nogmaals 10% korting op de prijs. Daarbij is geen inruil mogelijk  


