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BUSSUM

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

VOORWOORD

Zou er op de Nederlandse markt slechts een muziekapparaat, een
radiotoestel b.v., worden aangeboden, dan behoefde men geen keu
ze te maken om in huis een muziekje binnen te halen. In de begin
dagen van de radio was deze situatie een feit.
De mens was er oorspronkelijk gelukkig mee, maar langzamerhand
deed zich de wens gevoelen een keuzemogelijkheid te bezitten. De
fabrikant, dit begrijpende, begon andere series op de markt te bren
gen, welke zomogelijk verbeteringen ondergingen. Er kwamen van
uit het buitenland ook andere produkten binnen en zo ontstond er al
spoedig een uitgebreid scala van apparaten, waaruit de consument
het naar zijn dunken beste toestel kon kiezen.
Toen de technieken in de lijn der verwachtingen steeds maar weer
beter werden, werd ook het aantal mogelijkheden uitgebreider, waar
door er van een gezapig kiezen van de mooiste, de grootste of de
goedkoopste al geen sprake meer was. Wie nu, anno 1969, een keu
ze uit het volkomen onoverzichtelijke assortiment moet gaan maken,
zal, als hij dit serieus doet, ongetwijfeld slapeloze uren doorma
ken.
We gaan hierbij uit van de veronderstelling dat we ons niet laten
leiden door de veelal weinig objectieve adviezen van de handelaar.
Wie later geen teleurstellingen wil ervaren dient voor het zelf sa
menstellen van een .muziekinstallatie of het verbeteren en uitbrei
den van bestaande apparatuur, uitsluitend zijn eigen gehoor als ba
sis te nemen.
Er zijn echter fouten inde weergeefapparatuur, die men "op het
eerste gehoor" niet waarneemt of waarop men geen aandacht slaat,
doch die later erg hinderlijk kunnen blijken te zijn.
In deze uitgave willen we de argeloze koper thuis doen geraken in
de wirwar van versterkers, platenspelers, weergevers enz ., en
hem er op wijzen waarop hij speciaal moet letten, wil hij een juist
oordeel gaan vormen over een of ander apparaat.
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Teneinde aan de hand van de gegevens, welke de fabrikant in zijn
dokumentaties en brochures verschaft, een duidelijk beeld van het
apparaat te krijgen, moet men enig begrip hebben van de daarbij
in zwang zijnde termen. Hiertoe worden aan het slot van het boek
in alfabetische volgorde alle moeilijke begrippen en woorden dui
delijk uiteen gezet, waardoor men als leek al spoedig evenveel in
zicht in de materie kan krijgen als de technicus.
Vanwege het bijzonder assortiment konden niet alle op de markt
aangeboden apparaten worden opgenomen. Slechts dat materiaal
wordt besproken, dat door de importeurs voor een goede muziekweergave wordt aangeprezen, terwijl uit elke serie, waarin een
bepaald toestel soms in verschillende variëteiten wordt aangebo
den, slechts één versie werd opgenomen. Hierdoor wordt nochtans
een volledig beeld verkregen van het materiaal, dat men gewoon
lijk in de etalages en toonzalen van de ruim gesortéerde winkelbe
drijven aantreft.
Rest mij nog mijn dank te betuigen aan de importbedrijven, die de
afbeeldingen en gegevens van hun apparaten ter beschikking heb
ben gesteld.
W. Jak

Amsterdam juli 1969.

INLEIDING
Het kiezen van de componenten van een muziekinstallatie behoort
een samenspel.van luisteren en kijken te zijn.
Luisteren bij de winkelier of importeur of op demonstraties, zoals
somstijds worden georganiseerd.
Kijken naar de technische gegevens van de bouwstenen, die gewoon
lijk in brochures en. . . in deze uitgave worden opgesomd.
Het verstrekken van gegevens was evenwel niet het hoofddoel. Veel
eer bestond er het streven naar een zo volledig mogelijke voorlich
ting, die, gezien de talloze onduidelijkheden, uit een folder nauwe
lijks zijn te putten.
De voorlichting in deze uitgave bestaat in de toelichting van de be
grippen, die in de gegevenslijsten worden gehanteerd. Tegelijk
werden vele apparaten opgenomen, die in de goed gesorteerde win
kelbedrijven verkrijgbaar zijn, om aldus een interessante verzamelbrochure te verkrijgen.
De volgorde van de hoofdstukken is zodanig gekozen dat achtereen
volgens de componenten in volgorde van belangrijkheid of interesse,
zo men wil, worden afgehandeld en dat men steeds naar achteren
door kan bladeren om een begrip op te zoeken.
Op deze plaats wil schrijver de lezer een welgemeende raad mee
geven bij zijn tocht langs de vele bladzijden met aanlokkelijke produkten. Het is bij de meeste apparaten mogelijk om (zonder ze
beluisterd te hebben) op grond van hun gegevens wel vast te stellen
of we met een goed of matig produkt te doen hebben. Bij dit zoeken
het volgende advies:
Bij het uitfilteren van het voor ons meest aantrekkelijke apparaat
zullen de eigenschappen daarvan steeds tegen de prijs worden af
gewogen. Als het enigszins kan, kies dan Meen beter" apparaat,
dat allicht duurder kan uitvallen dan een apparaat met minder goe
de cijfers. De aanschaffing betekent veelal "een rib uit het lijf",
maar op de lange duur zal men van de hogere uitgave zeker meer
plezier hebben dan wanneer men een matig produkt aanschaft. Al
luisterende wordt men n.1. steeds kritischer en een mankement
van één van de componenten kan ons op de duur sterk irriteren.
Vandaar ook het nut om demonstraties bij te wonen (niet van één
merk, maar verschillende) en om de koop niet overhaast te doen.
Bij elke grote winkelier of importeur kan men het assortiment voor
U demonstreren.
Weet men zeker dat de muziek altijd een ondergeschikte plaats zal
blijven innemen en dat e.e.a. U niet zo vreselijk interesseert,kies
dan de meest voordelige combinatie.
Tot slot wil ik wijzen op een andere uitgave van mijn hand: het boek
" Muziek installaties Mono - Stereo", dat waardevolle gegevens be
vat om door een efficiënte opbouw een uitmuntende muziekinstalla
tie te verkrijgen. Deze uitgave, "Audio handboek", zal daarbij een
waardevolle gids blijken te zijn.
6
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STEREOVERSTERKERS OP DE NEDERLANDSE MARKT

Ofschoon een versterker vaak het hart van een muziekinstallatie
wordt genoemd, moeten we niet uit het oog verliezen dat een ver
sterker slechts een deel van de keten vormt. Aangezien de kracht
van een keten wordt bepaald door zijn zwakste schakel, moet er op
worden gelet, dat alle delen ongeveer aan dezelfde kwaliteitseisen
voldoen. Uit de hieronder opgesomde gegevens kunnen we de kwali
teit van de versterker afmeten en houden daarbij steeds voor ogen
met welke componenten de versterker in een muziekinstallatie
wordt opgenomen.

Akai
Importeur: Fodor
Behalve de bekende bandrecorders met het "Crossfield" registra
tiesysteem , is er ook een potige 2 x 35 W versterker in de handel
met de type-aanduiding AA 5000. Het fraai uitgevoerde instrument
bezit de volgende gegevens.
frequentiekarakteristiek: 20 • • • • 35000 Hz - 1 dB
2 x 35 W bij 1 % vervorming bij 1000 Hz
continu vermogen:
2 x 55 W bij 1% vervorming bij 1000 Hz
muziek vermogen:

AA 5000
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bandweergeefknop 1,5 mV gecorrigeerd
voor 19,05 cm/s
pickup 3 mV RIAA gecorrigeerd
afstemmer 400 mV
AUX 400 mV
Tape monitor 400 mV
bij 50 Hz ± 14 dB
bij 10 kHz - 11 dB
laag-af 8 dB bij 50 Hz
hoog-af 8 dB bij 10 kHz
-8 dB bij 1000 Hz
17 W bij geen signaal
160 W bij vol vermogen
ca. fl. 795,—

ingangen:

klankregelaars:
filters:
hard/zacht schakelaar:
opgenomen vermogen:
richtprijs:

A.R. (Arcoustic Research)
Importeur: Tempofoon
Voor de fijnproevers een Amerikaanse versterker met alure. AR
fabriceert uitsluitend materiaal van hoge klasse, hetgeen het be
perkte repertoire verklaart. De volgende gegevens sieren de ARtransistorver sterker.
2 x 60 W continu over 4 ft
vermogen:
2 x 50 W continu over 8 ft
2 x 30 W continu over 16 ft
<0,5% tussen 20-20.000 Hz
vervorming:
< 0,25% (60 en 7000 Hz, 4 : 1)
inter modulatie:
20-20.000 kHz - 1 dB bij vol vermogen
frequentiegebied:
PU 2-5 mV 50 kft (regelbaar)
ingangen:
band 200 mV 150 kft
afstemmers 200 mV 150 kft

De AR versterker
8

signaal/ruis verhouding:
dempingsfactor:
richtprijs:

PU 57 dB
overige ingangen 75 dB
8 a 20 voor 4 ft luidsprekers
16 a 40 voor 8 ft luidsprekers
32 a 80 voor 16 ft luidsprekers
ca. fl. 1350,—. Houten kast ca. fl. 75,-

Amroh
Behalve het bekende materiaal voor de amateur, levert deze fa
brikant ook complete versterkers. Een daarvan, de Fidelio S 20,
is een moderne transistorversterker voor huiskamergebruik.
Technische gegevens S20.
20 W (10 + 10 W) muziekvermogen, 15 W
U itgangs vermogen:
(7,5 + 7,5W) sinus; 9W per kanaal indien
andere kanaal niet vol belast wordt.
harmonische vervorming
hierbij:
< 0,5%
frequentiekarakteristiek: 20
20.000 Hz ± 3 dB
max. rendement:
bij 8 ft belasting
impedanties:
tussen 4 en 15 ft toelaatbaar
gevoeligheden ingangskanalen:
dyn.PU 5mV, kristal PU 130 mV, tuner
54 mV, bandrecorder 0,2V, microfoon
5 mV
toonregelingen:
+17 dB tot -18 dB op 60 Hz; +15 dB tot
-15 dB op 15.000 Hz
RIAA/CCIR curvecorrectie
(met oorcurvefilter) -52 dB (magn. PU);
brom en ruis:
-61 dB (tuner)
8 dB (1000 Hz)
balansregeling:

riocuo ja
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Fidelio S 20
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links-rechts overspraak:
dempingsfactor:
bezetting:
afmetingen:
gewicht:
richtprijs:

max. -45 dB
17 dB
9 transistoren
360 x 105 x 260 mm;
4,6 kg
ca. fl.400,—

Arena
Importeur: Inelco
Van deze Deense fabrikant is er een aantrekkelijke combinatie op
de markt onder de aanduiding F 210 (versterker) en F 211 (afstemmer). De F 210 is een all-round versterker in fraaie compacte
vormgeving, zowel geschikt voor stereo als monoweergave. Inge
bouwde voorversterker voor magneto-dynamisch PU element.
Eveneens aansluitmogelijkheid voor bandrecorder of (stereo)-afstemmer. Vermogen 10 W per kanaal. De versterker is geconstru
eerd volgens het unieke Arena moduul-systeem.
Een moduul is een eenheid, welke in het geheel van de versterker
of afstemmer is opgenomen en gemakkelijk hierin is te verwisse
len. Elke versterkertrap of een combinatie van verschillende trap
pen is op zo’n moduul ondergebracht; de onderlinge verbindingen
worden door contacten en een vaste bedrading verzorgd.
Technische gegevens van de F 210.
74 x 266 x 196 mm
afmetingen:
10 W per kanaal
vermogen:
6
10 dB
balansregeling:
t 10 dB bij 100 Hz
lage tonen regeling:
± 15 dB bij 10 kHz
hoge tonen regeling:
max. 50 W
stroomverbruik:
ca. fl.400,—
richtprijs:

Arena F 210
10
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Behalve deze set zijn er nog andere toestellen , zoals de afstemmer-versterkers T 2400 en T 2500 voor resp. ca. fl. 1000,—
en fl.1100.-

Arena T 2400

Audio Sonic
Importeur: Electronics Nederland N.V.
Audio Sonic 55, populaire stereo versterker in smaakvol houten
kastje.
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Audio Sonic 55
vermogen:
impedantie:
frequentiegebied:

2 x 8W nuttig
8 ... 16 ft
50 ... 20.000 Hz ± 2 dB
8 transistoren, 3 dioden
220 x 80 x 140 mm
ca. fl. 125,—

afmetingen:
richtprijs:
Audio Sonic 2020, stereo versterker met een uitgangsvermogen
van 2 x 20 W. Uitvoering geheel in teakhout; het toestel heeft de
allernieuwste mogelijkheden op het gebied van stereo versterkers.
Richtprijs ca. fl.400,—.
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Audio Sonic - ST - 101
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Tokai ST 20 PEW, versterker geschikt voor stereo weergave met
een uitgangsvermogen van 2 x 8W. Het toestel biedt alle mogelijk
heden voor magnetische- en kristal PU elementen en weergave van
bandrecorder en radio. De kast is van teakhout.
Richtprijs ca. fl.225,—.

é

Tokai ST 20 PEW
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Tokai X 2412 HP, afstemmer versterker,
2 x 20 W nuttig
vermogen:
5 ... 8S2
impedantie:
50 ... 20.000 Hz ± 3 dB
frequentiegebied:
voor bandrecorder en PU (kristal- of
aansluitingen:
dynamisch)
ca. fl.525,—
richtprijs:

Tokai X 2412 HP

i
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B&O
Importeur: Acoustical
Het B & O assortiment geniet in Nederland grote bekendheid dankzij
de aantrekkelijke Skandinavische vormgeving en de gunstige verhou
ding tussen prijs en kwaliteit. Op het programma staan voornamelijk
afstemmer-versterkers en grammofoon-combinaties, maar ook een
bandrecorder, platenspeler en weergevers. De type-aanduiding ge
schiedt met resp. Beomaster, Beolab, Beocord, Beogram en Beovox. De onderverdeling naar de typen geschiedt met getallen. Uit de
reeks afstemmer-versterkers en versterkers lichten we de volgende
typen:
Beomaster 1400 K en M
Het verschil tussen de uitvoering K en M is het resp. wel- en niet
uitgerust zijn met weergevers,
15 ... 120W
verbruik:
ingangen:
grammofoon (47kft/4mV); bandrecorder
(500kft/200 mV)
luidspreker ingang:
(b.v. TV geluid) 4 ft
FM antenne;
75 ft
uitgangen:
2 stel lsp.-aansluitingen 4S2; bandrecor
der (82 kft/100 mV)
FM 87,5
golfgebieden:
104 MHz plus 4 permanente
stations; LG MG, KG1, KG2.
gevoeligheden:
FM 2 #xV voor 26 dB signaal/ruisver
houding
AM ca. 14/xV voor 3 dB signaal/ruis
verhouding
ver sterkervermogen:
2 x 15 W continu, 2 x 20 W muziekvermogen
30 ... 25.000 Hz ± 1 dB
frequentiegebied:
< 1% bij 40 ... 12,5 kHz
vervorming:
signaal/ruis verhouding: > 50 dB
laag +10 ... -16 dB bij 40 Hz; hoog 13
klankregeling:
• • • -16 dB bij 10 kHz

i
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kanaalscheiding:
uitrusting:
stereoscheiding:
vervorming:
draaggolf- en piloottoon
onderdrukking;
frequentiegebied:
richtprijs:
afmetingen:
Beolab 5000
vermogen:
luidspreker impedantie:
vervorming:

inter modulatie:

signaal/ruis verhouding:

overspraak:

overspraak tussen de
ingangen:
lage tonen:
balansregeling:

> 40 dB bij 1 kHz, > 30 dB bij 12,5 kHz
33 transistoren
35 dB bij 1 kHz, 26 dB bij 10 kHz
< 0,5%
> 40 dB
50___ 15000 Hz ± 2 dB
resp. ca. fl.1120,— en ca.fl. 1220.—
744 x 112 x 252 mm
120VV (2 x 60 W)
4 ft (voor aanlsuiting van hogere impedanties zie 10.9a)
0,2% bij 1000 Hz; 0,6% bij alle frequen
ties van 20 ... 20. 000 Hz en bij uitgangsvermogens van max. 60 W op beide
kanalen gelijktijdig
1 % wanneer de versterker wordt belast
tot 2 x 60 VV bij meetfrequenties van 250
en 8000 Hz bij amplitudeverhouding
4 : 1
60 VV met sterkteregelaar op minimum;
min. 58 dB onder 50 VV bij nominale ingangsspanning en met de sterkterege
laar teruggedraaid voor 50 mW spanningsafgifte
45 dB bij 1 kHz en 30 dB tussen 250 en
10.000 Hz
60 dB bij 1 kHz en 45 dB tussen 50 en
10.000 Hz
t 17 dB bij 50 Hz; hoge tonen ± 14 dB
bij 10 kHz
min. 60 dB
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Beolab 5000
rumble filter:
ruisfilter:
transistoren:
verbruik:
afmetingen:
richtprijs:

70 Hz 15 dB per octaaf:
6 kHz 18 dB per octaaf
47
45 ... 325W
47 x 25 x 10 cm
ca. fl. 1825,—

Braun
Importeur: Braun Electric Nederland N.V.
Het Braun assortiment geniet grote bekendheid door de unieke
strakke vormgeving, welke uiterlijke kenmerken iedereen van
zelfsprekend direct in het oog vallen. De technische kwaliteiten
daarentegen treden pas bij het gebruik naar voren. Een voorspel
ling van de prestaties is mogelijk aan de hand van de technische
gegevens, doch die zijn beperkt. De versterker-reeks telt vijf
typen, waarvan de CSV 13, de CSV 60 en de CSV 250 de volgende
gegevens bezitten.
CSV 13
2 x 12 W continu
vermogen:
vervorming:
0,5%
20 Hz ... 30 kHz ± 0,5 dB
frequentiegebied:

T
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Braun CSV 13/60
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CSV 60
2 x 30 W continu
vermogen:
vervorming:
0,8%
20 Hz ... 30 kHz t 3 dB
frequentiegebi ed:
CSV 250
2 x 15 W continu
vermogen:
vervorming:
< 0,5%
Het paradepaardje van Braun is de CSV 1000, welke 2 x 55 W kan
afgeven. Naast deze normale versterkers bestaan er combinaties
van afstemmer en versterker (zoals de Regie 500) en van afstemmer, platenspeler en versterker. De Audio 250 is zo’n combinatie,
waarvan ons de volgende gegevens bekend zijn.
Radio-ontvangst gedeelte:
FM gebied:
87
108 MHz
niet-lineaire vervorming: < 1% (bij een modulatie frequentie van
1000 Hz en een frequentie zwaai van
40 kHz voor mono- en stereowerking
bij een antennesignaal van 1 mV)
overspreekdemping:
33 dB (bij 1000 Hz en 40 kHz frequentie
zwaai bij een antennesignaal van 1 mV)
gevoeligheid:
< 1,2/jV voor 30 dB signaal/ruis verhou
ding met 40 kHz zwaai
begrenzing:
vanaf 1,5 iiV, in 4 trappen
IHF selectie:
> 46 dB (volgens ”IHF Standard Methods
of Measurements for Tuners”, bij 400
kHz bandbreedte bij een modulatiefrequentie van 1000 Hz en een signaal van
1 mV op de antenne)
AM gebied:
MG 512 • • . 1640 kHz
LG 145 • • • 350 kHz
KG 5,8 • • • 13 MHz
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Audio 250
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gevoeligheid:
versterker gedeelte
frequentie gebied:
continu vermogen:
muz i ekvermo gen:
niet-lineaire vervorming:
intermodulatie:
brom- en ruisniveau:
balans regeling:
toonregeling:

lOpiV voor 6 dB signaal/ruis verhouding
bij 30 % modulatiediepte
30 ... 30.000 Hz ± 1,5 dB
2 x 15 W
2 x 25 W
<0,5% (bij 2 x 12 W)
<0,5% (gemeten met 250 en 8000 Hz in
de amplitudeverhouding 4 : 1 bij vol ver
mogen)
< 70 dB
10 dB
laag +12
-16 dB bij 40 Hz
hoog +10 .
-12 dB bij 10 kHz

platenspeler
snelheids variaties:
< 0,12%
< 40 dB
rumble:
brom- en ruisniveau:
< 60 dB
snelheids-fijnregeling:
ca. ± 3%
14 germanium- en 15 silicium transistoren
14 germanium- en 10 silicium dioden
richtprijzen: CSV 13:
ca. fl.715,—
ca. fl. 750,—
CSV 250:
Audio 250:
ca. fl. 1850 »
CSV 1000:
ca. fl. 2470,—

Concertone
Importeur: Naho.
Denken wij aan Concertone, dan denken wij ook aan de buizenversterkers AS 300 en AS 1000, die op een degelijke ouderwetse leest
zijn geschoeid en een reeks goede eigenschappen bezitten. Behalve
genoemde buizenversterkers zijn er de transistorversterkers C 200
en C 200-S, de laatste met een voedingsspanningsstabilisator uit
gerust, waardoor groter vermogen bij een zelfde mate van vervor
ming. Beide verdienen beslist onze aandacht.
De volgende gegevens zijn bekend:
C 200
vermogen:
vervorming:
frequentiegebied:
ingangen: PU 1
PU 2
Radio
Aux
Band
uitgangen: monitor
luidsprekers

2 x 12 W continu
± 1% (2 x 10W)
6 - 80.000 Hz ± 3 dB (1W)
2 mV
8 mV
160 mV
160 mV
160 mV
160 mV
4 - 16 fl
17

signaal/ruis verhouding:
toonregeling:

ca. 60 dB
hoog ± 15 dB bij 10. 000 Hz
laag ± 15 dB bij 50 Hz

afmetingen in metalen
kast:
325 x 85 x 270 mm
afmetingen in palissander
kast:
337 x 97 x 265 mm
richtprijs:
ca. fl.595,—
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Concertone 200

C 200 S
vermogen:
vervorming:
frequentiegebied:
ingangen: PU 1
PU 2
Radio
Aux
Band
uitgangen: monitor
luidsprekers
signaal/ruis verhouding:
toonregeling:

2 x 20 W continu
t 1% (2 x 10W)
6 - 80.000 Hz ± 3 dB (1W)
2 mV
8 mV
160 mV
160 mV
160 mV
160 mV
4 - 16 ft
ca. 60 dB
hoog ± 15 dB bij 10.000 Hz
laag ± 15 dB bij 50 Hz

afmetingen in metalen
kast:
325 x 85 x 270 mm
afmetingen in palissander
kast:
337 x 97 x 265 mm
richtprijs:
ca. fl. 699, —

Dual
Importeur: Rema Electronics
Van deze importeur zijn twee versterkers verkrijgbaar, en wel de
CV 12 en de CV 40. Van deze twee is vooral de CV 40 geschikt om
in een goede installatie te worden opgenomen.
18
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Deze nieuwe versterker werd volgens de laatste technische ontwik
kelingen geconstrueerd met moderne componenten en schakeltechnische snufjes. De prestaties van deze versterker rechtvaardigen
dan ook de toepassing in betere stereo installaties.
Ingangskeuzeschakelaar 5 standen; mono/stereo schakelaar; volu
meregelaar met schakelaar voor lineair of fysiologisch; geschei
den regelaars voor hoog en laag; balansregelaar voor aanpassing
aan de akoestiek; netschakelaar en controlelampje. Aan de achter
zijde 5 ingangscontacten en 2 uitgangscontacten.
vermogen:

2 x 24 W muziek
2 x 18 W continu
vervorming:
<0,3% bij 15 W sinusvermogen en 1000 Hz
ingangen: magn. PU
RIAA correctie 4 mV bij 47 kft
microfoon lineair:
3 mV bij 47 kfl
band lineair:
350 mV bij 470 kft
afstemmer lineair:
350 mV bij 470 kü
reserve:
kristal PU lineair 350 mV bij 470 kft
frequenti egebi ed:
10 ... 45.000 Hz ± 1,5 dB, gemeten bij
middenstand van de klankregelaars
klankregeling:
laag ± 17 dB bij 40 Hz
hoog ± 17 dB bij 18 kHz
sterkteregelaar met uitschakelbare fysiologische regelkarakteristiek.
balansregelaar:
12 dB
uitgang:
2 gescheiden luidsprekercontacten voor
16S2
impedanties van 4
ruisniveau:
< 50 dB bij 50 mW voor alle ingangen
stroomverbruik:
ca. 80 W
sil. transistoren:
19
sil. vermogenstran'sistoren:
4
zenerdioden:
3
sil. gelijkrichter:
1
glaszekeringen:
2 (voor beveiliging eindtrap)
afmetingen:
420 x 285 x 108 mm
gewicht:
6,5 kg
richtprijs:
ca. fl. 535,—

Dynaco
Importeur: Acoustical
Van Dynaco worden zowel complete versterkers als bouwdozen op
de markt gebracht. Van de complete versterkers noemen we de
geïntegreerde 2 x 17 W versterker SCA 35. De gegevens hiervan
zijn:
'
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RIAA magn. PU voor hoog en laag ni
veau
keramische PU
NAB bandrecorderkoppen
radio
band
extra
bandrecorder
uitgangen:
8 en 12 S2 luidspreker
hoofdtelefoon
± 24 dB bij 50 en 15.000 Hz
klankregeling:
2,5 mV bij bandrecorderkoppen
gevoeligheid:
4 mV bij PU ingang
1V bij hoog niveau ingangen
20 ... 20.000 Hz zonder overschrijding
frequentiegebied:
van vervorming van 1 % binnen 1 dB bij
17 W per kanaal
70 dB onder 10 mV aan de mV-ingangen
brom en ruis:
80 dB aan de V-ingangen
110W
opgenomen vermogen:
richtprijs:
ca. fl.672,—
Behalve de bovengenoemde geïntegreerde versterker staan er ook
nog twee voorversterkers op het programma, welke afzonderlijk
met een van de drie hoofdversterkers kunnen worden gecombineerd.
Van de voorversterker PAT4 de volgende gegevens.
ingangen:

7

j

«

O'

SCA 35

c c
cc

:

PAT 4
22

De PAT 4 kan worden gebruikt in combinatie met ieder type buisof transistor vermogensversterker, indien deze een ingangsimpedantie heeft van 10 kS2 of hoger. Door de toepassing van silicium
transistoren is een opmerkelijk laag stoorniveau bereikt - zelfs
onder het niveau dat gemeten kan worden op testuitrustingen, wel
ke normaal in de handel worden gebruikt. De balansregeling is
nauwkeurig te regelen. Drukschakelaar voor de bandmonitor, wel
ke parallel geschakeld staat aan de keuzeknop. Een ingang op het
frontpaneel voorziet in aanvullende mogelijkheden. Op de achter
zijde zijn elf ingangen voor aanpassing op alle bronnen en belas
tingen.
hoog niveau ingangen ± 0,5 dB van
fr equentiegebied:
10 ... 100.000 Hz
laag niveau ingangen ± 1 dB van 20 ...
20.000 Hz
. 20.000 Hz
< 0,05% THD, 20
vervorming:
< 0,05% IM, 60 Hz en 7 kHz
4 : 1
magn. element 70 dB bij 10 mV ingangs
ruis:
signaal
hoog niveau 85 dB bij 0,5 V input signaal
± 14 dB bij 50 Hz
klankregeling:
± 12 dB bij 10 kHz
ca. fl.616,—
richtprijs:
En tenslotte de gegevens van de Stereo 35 en Stereo 70 hoofdverster
kers.
Stereo 35
IM vervorming:
frequentiegebied:

gevoeligheid:
dempingsfactor:
brom en ruis:
impedantie:
buizen:
verbruik:
richtprijs:
Stereo 70
IM vervorming:
frequentiegebied:

gevoeligheid:
dempingsfactor:

< 1% bij 17 W
verder <0,1%
10 ... 40.000 Hz zonder de 1% vervor
ming binnen 1 dB bij 17 W per kanaal te
overschrijden
IV voor 17,5W
10 van 20
20.000 Hz
beter dan 80 dB bij max. output
8 en 16 S2
2 x 7247 en 4 x 6BQ5
100 W
ca. fl.448,—
< 1% bij 35W en < 0,05% bij 1W
10 ... 40.000 Hz ± 0,5 dB
20 ... 20.000 Hz zonder de 1% vervor
ming binnen 1 dB bij 35 W per kanaal te
overschrijden
1,3 V RMS voor 35 W per kanaal output
15
23

onhoorbaar; beter dan 90 dB beneden
35 W
4, 8 en 16 ü
4 x EL34, 2 x 7199, GZ34, sel.gelijkrichter
175 W
ca. fl. 672,—

brom en ruis:
impedantie:
buizen:
verbruik:
. richtprijs:

i
Stereo 35

rkjrjaco

I'
Stereo 70

Elac
Importeur: Brandsteder
Elac 3100 T afstemmer-versterker
42 transistoren
algemeen:
21 dioden
3 gelijkrichters
630 x 210 x 240 mm
afmetingen:
10,5 kg
gewicht:
afstemmer afstemgebied: FM (stereo) 87,3 • • • 104 MHz
KG 5,9 • • • 7,4 MHz
MG 510 • • . 1640 kHz
LG 145 • • • 360 kHz
gespreide banden 41 en 49 m
gevoeligheid:
mono < 1,5 pV
stereo <6 pV

onderdrukking naburig
kanaal:
24

56 dB

1
Elac 3100 T

spiegelonderdrukking:
bandbreedte:
vervorming:
overspreekdemping:
signaal/stoor verhouding:
AM onderdrukking:
loodstoon-onderdrukking:
begrenzing:
AFC vanggebied:
versterker uitgangsvermogen:
frequentiegebied:
vervorming:
inter modulatie:
overspraak:
ingangsgevoeligheid bij
25 W:
balansregelaar:
klankregelaars:

50 dB
FM 200 kHz
< 1% bij 1 kHz/40 kHz freq. zwaai
> 35 dB bij 1 kHz
> 60 dB bij 1 kHz/75 kHz freq. zwaai
40 dB
40 dB
zet in bij 3 piV
± 300 kHz
2 x 35 W muziek en 2 x 25 W continu
binnen 20 • • • 15.000 Hz over 4 fi
15 .
20.000 Hz ± 1,5 dB
12 ... 40.000 Hz ± 6 dB
< 1% bij 1000 Hz/25 W
< 1,5% 250 • • • 8000 Hz in verhouding
4 : 1 bij 25 W
> 55 dB bij 1 kHz/25 W
PU 1 = 3,25 mV/47 kfl
PU 2 = 130 mV/470 kfi
tot nul
hoog bij 15 kHz +18 • • • -22 dB
laag bij 50 Hz +16 . • • -13 dB
bij 50 Hz - 11 dB
bij 10 kHz - 11 dB
+7 dB bij 2 kHz

laag-af filter:
hoog-af filter:
presence-regelaar:
signaal/stoor verhouding:
PU 1 > 55 dB
bij 50 mW:
PU 2 > 60 dB
richtprijs:
ca. fl.1248,—

25

Ferrograph
Importeur: Enga Sound
De F 307 is een perfecte versterker geheel in de Ferrograph-stijl
passend bij de Series 7 magnetofoon met bijna niet te overtreffen
gegevens. De opmerkelijk fraaie voorzijde van het apparaat wordt
gerealiseerd door, evenals dit bij de bandrecorder is gedaan, de
onderzijde van het front strak te houden en enkele bedieningsorganen die men praktisch nooit benut, zoals de filters, achter een op
klapbaar paneel te houden. De volgende gegevens zijn bekend.
vermogen:

2 x 15 W continu 2 x 20 W muziek over
15 ft
2 x 20 W continu 2 x 25 W muziek over
8 ft

vermogensbandbreedte:
vervorming:
dempingsfactor:

25 - 25.000 Hz
0,25% THD bij 1 kHz
50 over 15 ft
27 over 8 ft
frequentiegebied:
25 - 25.000 Hz ± 1 dB
signaal/ruis verhouding: PU < -60 dB
overige ingangen < -65 dB
Ingangen: dyn. PU
3 mV over 47 - 68 of 100 kft
keramische PU < 120 mV over 2 Mft
radio
< 120 mV over 2 Mft
aux
< 120 mV over 2 Mft
band
< 150 mV over 50 kft
overspraak:
-65 dB tot max. 1 kHz
-50 dB tot max. 10 kHz
klankregelaars:
± 15 dB bij 50 Hz
± 13 dB bij 15 kHz
filters:
-3 dB bij 5, 7 en 10 kHz
richtprijs:
ca. fl.875,—

Type F 307
26

Goodmans
Importeur: Rema Electronics
De Goodmans versterker viel bij zijn introductie, inmiddels al
weer vier jaar geleden, zeer goede kritieken ten deel. Behalve
door goede technische kwaliteiten munt de versterker ook uit door
zijn fraaie afwerking, stevige constructie en afwijkende vormge
ving. Bij de versterker worden een identiek gevormde afstemmer
en een weergever op de markt gebracht, welke van het "boeken
plank" formaat zijn en ook alleen daarom al in de belangstelling
staan. De gegevens van de versterker zijn:
vermogen:
2 x 15 W RMS (8 fi)
2 x 10W (4 en 15 fl)
totale harmonische vervorming:
<0,4% bij 1000 Hz/15 W
frequentiegebied:
20.000 Hz ± 0,5 dB

Goodmans
apparatuur

De versterker van
binnen gezien.
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Goodmans voorversterker

220V

SI

IA
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2gV_
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220 V

<v

p

>501

AJ
voedingsdeel
gevoeligheid: PU
Radio
Band
Extra
uitgangen:

stoorniveau brom en
ruis:

overspraak:
richtprijs:
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3,5 mV/47 kfl en 50 mV/100 kfl
100 mV/100 kfl
150 mV/100 kfi
3 mV/50 kfi
4, 8 en 15 ft (luidspreker)
hoofdtelefoon op front + drukknop voor
uitschakelen van luidsprekers
uitgang voor bandopnamen, onafhanke
lijk van klank- en volumeregeling
-55 dB t.o.v. 15 W, sterkteregelaar
geheel open
op alle ingangen open
> 40 dB t.o.v. 10W over 8 ft in het an
dere kanaal
ca. fl. 750,—

II»

'1

♦ B

«7*

-e-

1

*1

IA

2N30S3
i»

l.l»
r*Êfn »pA»m»n

&

B

s;<

J \

ro>,

l«Se

0

(0363

«*

.IJ*

<7*

«.7»

47a

no

—HM

ss»

-::

770

2N3211

10

^W77J4

—-----*-HI---770a"

J

|ots

770

(0231

*U

ïhT”»*

ll»

[

_

MK

Xr-r^'~
IOOOjj

(03S3

i.sa
2H(037

Hl

(0361

<0

U

O

T

JtüJ

a»

“0*0

t

7» <•»
-BALANS"

-Vo LUUC ‘
77»________ |

«7a

TOO

C^>

••rttl

|

STEREO

fOO

Goodmans eindversterker

Grundig
Importeur: Sieverding N. V.
Van dit merk bestaat er een uitgelezen reeks versterkers en afstemmers, welke opvalt door de fraaie vormgeving en de goede
technische eigenschappen. In de versterkerreeks zijn er de SV40M
en de SV80M, waarvan hier de gegevens.
SV 40 M
halfgeleiders:
vermogen:

25 transistoren en 15 dioden
2 x 20 W muziek
2 x 15 W continu
< 0,5% bij 15W
vervorming:
10 ... 50.000 Hz bij 1% vervorming
vermogen bandbreedte:
< 0,5% bij 15W
intermodulatie:
250 en 8000 Hz 4 : 1
frequentiekarakteristiek: 20 • • • 20.000 Hz ± 1 dB
signaal/stoor verhouding: afstemmer - 85 dB bij 15 W
- 60 dB bij 15 W
piekup
29

«» #41

I

10
0l*AI

♦w
v
♦ /O

\

V

QS

5!

s
■KJ

*»

j

mui»1

i ttstin' j t*snn*

i »
—*f«ii

‘

hard/zacht schakelaar in de
standen contour I en contour II
resp.------ en

S

w

IS

49
■ - » v. im

vervorming bij 40 Hz, 1000 Hz
en 15.000 Hz.

Ai«n* flff/ll'
Ficmf r»fHêêf
+ 40

Io

I-.

N

✓
■U

-te
«

* J 4 ff I»'

J 1 < SC •»’

2 1 4 Si 9 0* 2 J
— tiHti

effect van klankregelaars,
rumble filter, ruisfilter en
presence regelaar.

pu r»w

uitgangsver mogen afhanke
lijk van de luidspreker
impedantie.

<o
is

sveo

30

y

25
20
SV40
15

X

10
5
0

10

2 3 4 5 6 8102

2 3 4 58 8103

2 3 458 BW*

2 3 458 8/0*
f(Ht)

Vermogens bandbreedte van de SV 80 en SV 40
30

ingangen: PU
Afstemmer
Band
Universeel
uitgangen luidspreker:
demp ingsfac tor:
klankregelaar s:
sterkteregelaar:
balansregelaar:

overspraak:
verbruik:
filters:
richtprijs:
SV 80 M
halfgeleiders:
vermogen:

3 mV/47 kft (RIAA correctie)
200 mV/470 kS2
200 mV/470 kft
200 mV/l Mft
4 ... 16 S2
20 (26 dB)
laag ± 18 dB bij 50 Hz
hoog +18 tot -20 dB bij 10 kHz
lineair en volgens gehoorkromme
+2,6 tot -7,4 dB
>46 dB
ca. 80 W
geen
ca. fl.680,—

29 transistoren en 15 dioden
2 x 40 W muziek
2 x 30 W continu
vervorming:
< 0,5% bij 30W
vermogen bandbreedte:
10 ... 50.000 Hz bij 1% vervorming
intermodulatie:
< 0,5% bij 30W
250 en 8000 Hz 4 : 1
frequentiekarakteristiek: 20 ... 20.000 Hz - 1 dB
signaal/stoor verhouding: afstemmer -85 dB bij 15 W
pickup
-60 dB bij 30 W
4 mV/47 kft
ingangen: PU 1
4 mV/47 kft
PU 2
Universeel
a. mier. 7,5 mV/100 kft
b. omschakelb. v. radio, kristal PU of
band 280 mV/250 kft of 10 mV/10 kft
250 mV/470 kft
Afstemmer
Band
250 mV/470 kft
uitgangen: luidspreker
4 • • • 16 ft
hoofdtelefoon 15 ft
hoofdverster
kers
1V
met voorver sterker

40 Hz

1000 Hz

10000 Hz

30000 Hz

I
zonder voorver sterker

vierkantsgolf weergave
31

.

I
20 (26 dB)
laag ± 18 dB bij 50 Hz
hoog +18 tot -20 dB bij 10 kHz
sterkter egelaar:
lineair en volgens gehoorkrommen
I tot +25 dB bij 30 Hz
II tot ±33 dB bij 30 Hz
en + 10 dB bij 15 kHz
balansregelaar:
+2,6 tot -7,4 dB
overspraak:
> 46 dB
verbruik:
ca. 120W
hoog-af bij 6 kHz 12 dB/oct
filters:
laag-af bij 150 Hz 10 dB/oct
presence +4 dB bij 2500 Hz
-4 dB bij 15 kHz
richtprijs:
ca. fl, 978,—
Naast bovengenoemde Grundig versterkers is er nog een afstemmerversterker onder het typenummer RTV 600 op de markt (richtprijs
fl. 1400,—) en enkele afstemmer-versterkers voor inbouw. Deze
laatsten, de HF 300, HF 350 en HF 500, welke resp. fl.550,—,
fl. 600, — en fl. 1200, — kosten, lenen zich bij uitstek voor de zelf
werkzame stereo liefhebber.
dempingsfactor:
klankregelaars:

Hapé
Van de importeur van dezelfde naam verschijnen populaire verster
kers op de markt, welke overeenkomstig het overige materiaal van
deze onderneming opvallend laag geprijsd zijn. En aangezien de
prijs van vele kwaliteits versterkers zo’n teer punt vormt, terwijl
de belangstelling van de koper juist in hoge mate daarop gericht is,
verheugen de Hapé versterkers zich in een grote belangstelling.
Voor de eenvoudige, laag geprijsde stereo installatie zijn dit de
aantrekkelijke bouwstenen.
Het programma omvat drie stereo versterkers zonder speciale
type-aanduiding. Het zijn een 2x2W, een 2x5 W en een 2xlOW
versterker. De belangrijkste gegevens:van de 2xlOW versterker
zijn:
2xlOW (continu)
vermogen:
vervorming:
1 % bij 10 W per kanaal
20 ... 20. 000 Hz ± 1 dB
frequentiegebied:
Lage- en hoge tonen regelaars, balans- en sterkteregelaars, keuzeschakelaar voor magn. en kristal PU, afstemmer, band en aux.
(radio); schakelaars voor lichtnet, luidsprekers, koptelefoon,
bandmonitor, mono/stereo en hoofdtelefoon verzwakker.
magn. PU 4,5 mV
Ingangen hoofdtelefoon
kristal PU 100 mV
tuner 150 mV
aux. (radio) en band 0,7 V
signaal/ruis verhouding: beter dan -40 dB
32

r j

Hape 2 x 10 W

uitgangsimpedantie:
transistor en:
dioden:
afmetingen:
gewicht:
richtprijs:

280 x 200 x 100 mm
ca. 4 kg
ca. fl.280,—

JBL (Lansing)
Importeur: Inelco
In het opmerkelijke Lansing repertoire komen enkele versterkers
voor, waaronder de SA 600. Deze versterker munt uit door een
reeks uitzonderlijke eigenschappen, die de versterker volkomen
doen passen in de Lansing-reeks audio eenheden. Uit de uitgebrei
de technische specificaties lichten we de volgende kernpunten:
uitgangsvermogen:
80 W continu
40 W per kanaal bij alle frequenties tus
sen 10 en 30. 000 Hz
± 0,75 dB van 20 ... 20.000 Hz
bandbreedte:
harmonische vervorming: <0,2% van 20 • • • 20.000 Hz bij 80 W of
20.000 Hz bij 1W
<0,1% van 20
intermodulatievervorming:<0,2% bij 80 W of minder
0,05% bij 1W (IHF standaard, 60 en 7000
Hz, verhouding 4 : 1)
72 dB onder maximaal aangegeven verbrom en ruis:
mogen
hoog niveau ingangen 85 dB onder nomi
naal vermogen
klankregeling:
laag ± 18 dB bij 20 Hz
hoog ± 16 dB bij 20 kHz
uitgangsimpedantie:
8 52
nominaal 4 • • • 16 n
Bij 16 geeft de SA 600 de gepubliceerde
prestaties, behalve het maximaal ver
mogen dat in dat geval beperkt blijft tot
64 W.
dempingsfactor:
23 bij een belasting van 8 ü.
36
transistoren:
33
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dioden:
ingangen:

19
PU 1; bandopname of PU 2 (keuzeschakelaar), afstemmer, hulpingang, bandweergave
Met een 3-standen schakelaar kan de gevoeligheid van de PU ingang
worden ingesteld op optimale signaal/ruis verhouding. Met de Tape
Monitor kan de band worden beluisterd tijdens de opname. Aanslui
ting voor laagohmige stereo hoofdtelefoon op voorpaneel,
afmetingen:
41 x 35 x 13 cm
gewicht:
12 kg
richtprijs:
ca. fl. 2300,—

Klein Hummel
Importeur: Tempofoon
Achter deze in de Nederlandse taal wat kleuterachtige namen gaat
een gevestigd Duits concern schuil, dat in professionele kringen
grote bekendheid geniet dankzij de fabricage van uitstekende audioapparatuur. Aan wat de fabrikant nu aan commerciële apparatuur
op.de markt brengt liggen hoge standaarden ten grondslag, zodat
de versterker ES 20 en de afstemmer ET 20 tot de beste op de
markt behoren.
ES 20
2 x 45 W (muziek) over 4 ft
uitgangsvermogen:
2 x 30 W (continu) over 4 ft
0,3% bij 1 kHz en 30 W
vervorming:
20 Hz tot 20 kHz (1%)
vermogensbandbr eedte:
20.000 Hz ± 0,5 dB
frequentiekarakteristiek: 20
10 ... 40.000 Hz -2 dB
magn. PU 3 mV/47 kft (RIAA correctie)
ingangen:
kristal PU 200 mV
radio 250 mV/100 kft
band 250 mV/100 kft
hoog ± 16 dB bij 20 kHz
klankregëlaars:
laag t 14 dB bij 30 Hz

*?-

000900
QD

0 -G
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ES 70

V

ES 20
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balansregeling:
tot nul
signaal/stoor verhouding: 85 dB hoog niveau ingangen
65 dB PU ingang
overspraak:
ca. 50 dB bij 1 kHz
dempingsfactor:
ca. 40 dB (Ru « 0,04 fl)
uitgangen:
luidspreker 4
16 n
bandopname 25 mV
hoofdtelefoon
hoog-af filter:
10 dB/oct bij 6 kHz
sterkteregelaar:
lineair of volgens gehoorkromme
monitor schakelaar
afmetingen:
110 x 412 x 265 mm
transistoren:
20
dioden:
6
gelijkrichter:
1
verbruik:
max. 100 W
ca. fl.648,—
richtprijs:

Lafayette Bocama
Importeur: Borsumy Wehry
Van het Amerikaanse fabrikaat Lafayette worden er in Nederland
vier versterkers, twee afstemmer-versterkers en een afstemmer
geïmporteerd. Van de meest aantrekkelijke versterker, de LA 224T,
zijn de volgende gegevens bekend,
vermogen:
15 W in elk kanaal (30 W totaal) bij 8 8
frequentiegebied:
30 ... 20.000 Hz ± 2 dB
vervorming:
max. 1%
brom en ruis:
magn. PU -50 dB
afstemmer en aux. -65 dB
gevoeligheid:
magn. PU 3 mV
afstemmer en aux. 250 mV
uitgang:
4, 8 of 16

i

LA 224 T
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transistoren:
dioden:
afmetingen:
richtprijs:
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8

260 x 90 x 195 mm
ca.fl. 330, —
De schakeling van de versterker geeft blz.38. Van de afstemmerversterkers is de LR 500T een gangbaar type, met de volgende ge
gevens .
FM 88
afstemgebied:
108 MHz
AM 535
1605 kHz
FM-IHF gevoeligheid:
1,8 mV
vervorming:
0,5% bij 100% modulatie
stereo kanaalscheiding:
35 dB bij 400 Hz
vermogen:
30 W in elk kanaal (60 W totaal) bij 4 fl
fr equentiegebied:
22 ... 20.000 Hz ± 1 dB
vervorming:
< 1 % bij vol vermogen
brom en ruis:
aux. -72 dB
PU -55 dB
gevoeligheid:
magn. PU 2,2 mV
bandopname 2,5 mV
aux. 270 mV
band weergave 500 mV
uitgang:
4 en 16 fl luidspreker
380 x 305 x 125 mm
afmetingen:
ca. fl. 1325, —
richtprijs:

LR 500 T

Leak
Importeur: Auditrade
Het Leak programma omvat een goede reeks stereo componenten
voor de best denkbare weergave. Behalve de gebruikelijke geïnte
greerde versterkers, zoals de Stereo 30 (ca. fl.750,—), de Stereo
60 (ca. fl.650, —) en de Stereo70 (ca. fl.1000,—), kent Leak ook
gescheiden voor- en eindversterkers. Voor mono weergave maakt
men gebruik van de voorversterker Varislope (ca. fl.300,~) en
39

éëh van de eindversterkers Stereo TL12, TL25 of TL50 (resp. ca.
fl.310,—, fl.425,— enfl.550,—).
Van de Leak transistorversterkers Stereo 30 en 70 de volgende ge
gevens.
Stereo 30
uitgangsvermogen:
vervorming:
dempingsfactor:
overspraak:
brom en ruis:
opgenomen vermogen:

Stereo 70
uitgangsvermogen:
vervorming:
demp ingsfactor:

overspraak:
brom en ruis:
opgenomen vermogen:

2 x 10 W in 15 ft luidsprekers
2 x 15 W in 4 ft luidsprekers
0,1% bij 8 W, 1 kHz en 15 ft luidsprekers
60 bij 1 kHz
> 50 dB tot 1000 Hz
> 30 dB tot 10. 000 Hz
-63 dB t.o.v. op de "afstemmer" en
"band" ingangen
-52 dB overige ingangen
40 W

2 x 28 W in 15 ft
2 x 3.5 W in 4 ft
0,1% bij 1 kHz en 8 a 15 ft luidsprekers
bij alle vermogens tot max. 25 W
40 voor 15 ft luidspreker
20 voor 8 ft luidspreker bij 1 kHz
50 dB tot 100 Hz
30 dB tot 10.000 Hz
-66 dB t.o.v. 30W afstemmer en band
-56 dB overige ingangen
150 W
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Lenco
Importeur: Naho
Behalve de bekende platenspelers worden er onder het merk Lenco
sedert enkele jaren ook versterkers gelanceerd. Het zijn kleine,
dankzij de gunstige kwaliteit/prijs verhouding, zeer aantrekkelijke
eenheden, waarvan er thans twee typen, de ST 1600 en de ST 3000
op het programma staan. De volgende gegevens sieren beide ver
sterkers:
ST-1600
vermogen:
2 x 12 W muziek
2 x 6W continu
vervorming bij 1000 Hz: 2 x 6W ± 1%
-13%
inter modulatie:
40 1 20.000 Hz - 1,5 dB
fr equentiegebied:
bij 1000 Hz ^ 37 dB
kanaal scheiding:
signaal/ruis verhouding: - 60 dB
hard-zacht schakelaar:
-20 dB bij 1000 Hz
4 a 8 fi
uitgangs i mp edantie:
klankregelaar:
laag 50 Hz
hoog 15 kHz
bij 50 Hz
rumblefilter:

L

V\A AA____
iooo

ST - 3000
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balans links/rechts:
ingangsgevoeligheid:

afmetingen:
uitvoering v/d kast:
richtprijs:
ST-3000
vermogen:

+6 dB
pickup 1 - 220 mV 1 Mn
pickup 2-4 mV 100 kfi
band - 220 mV 1
radio - 220 mV 1 Mft
300 x 230 x 70 mm
teak/metaal
ca. fl.299,—

2 x 30 W muziek
2 x 15 W continu
vervorming bij 1000 Hz: 2 x 15W 1 0,8%
intermodulatie:
S 1%
frequentiegebied:
30 - 30.000 Hz ± 1,5 dB
kanaalscheiding:
bij 1000 Hz - 43 dB
signaal/ruis verhouding: - 70 dB
hard-zacht schakelaar:
-20 dB bij 1000 Hz
uitgangsimpedantie:
4 a 8 fl
klankregelaar:
laag ± 13 dB
hoog - 16 dB
rumblefilter:
bij 50 Hz -8 dB
balans links/rechts:
+6 dB
ingangsgevoeligheid:
pickup 1 - 200 mV 1 MSI
pickup 2-2 mV 100 kft
band 200 mV 1 MA
radio - 200 mV 1 Mfi
afmetingen:
300 x 230 x 70 mm
uitvoering v/d kast:
palissander/suède
richtprijs:
ca. fl.479,—

Luxor
Importeur: Naho
Slechts beperkte gegevens waren bekend van de Luxor-apparaten,
waarvan de import sinds kort door Naho ter hand is genomen. Op
het programma staat o. a. een versterker voor een eenvoudige com
binatie, de 4886, welke de volgende gegevens bezit,
uitgangsvermogen:
2 x 7W
35 - 20. 000 Hz ± 2 dB
frequentiegebied:
4'a 8 SI
uitgangsimpedantie:
klankregelaar:
laag +16 - 7 dB bij 100 Hz
hoog +11 - 13 dB bij 10. 000 Hz
ingangen: radio
30 mV 470 kfi
band
150 mV 470 kfi
PU
150 mV 470 kS2
opgenomen vermogen:
max. 50 W
afmetingen:
340 x 140 x 70 mm
42

gewicht:
richtprijs:

4 kg
ca. fl.300,—

tl--- 1----1

—stereo-^

f=f—LUXOR —

Luxor 4886

Nikko
Importeur: Rema Electronics
Van Nikko worden er twee versterkers, een afstemmer-versterker
en een afstemmer in Nederland op de markt gebracht. De schake
ling van een van de versterkers, de TRM 40 B, toont blz.44, waar
uit blijkt dat in dit goedkope apparaat tal van snufjes verwerkt zijn,
die normaal aan veel duurdere versterkers hun cachet geven. Het
Nikko aanbod vormt dan ook beslist een aanwinst.
Opmerkelijk aan de beide versterkers is de mogelijkheid om direkt
een hoogohmige weergeefkop van een bandrecorder aan te kunnen
sluiten, waardoor men zonder gebruik van een speciale weergeefversterker voorbespeelde banden kan weergeven. Zie hfdst. 9. 36.
Daarnaast is in een tape monitor schakelaar voorzien, welke wordt
gebruikt als men een bandrecorder met drie koppen bezit, waar
door men voor en achter de band kan afluisteren. Normaliter wordt
de weergave van elke bandrecorder via de tape monitor ingang- en
schakelaar verzorgd.
De volgende gegevens sieren de Nikko produkten:
TRM 40 B stereo versterker
uitgangsvermogen:
2 x 15 W continu bij 8 S2
2 x 11W continu bij 4 en 16 ft
2 x 22 W muziek
15 ... 20.000 Hz ± 1 dB
frequentiegebied:
harmonische vervorming: < 1 % bij 15 W
beter dan -60 dB
ruis:
beter dan -40 dB
kanaalscheiding:
laag ± 15 dB bij 50 Hz
klankregeling:
hoog ± 15 dB bij 10 kHz
bandweergeefkop 1,9 mV
ingangen:
magn. PU 3,2 mV
kristal PU 200 mV
tuner 300 mV
43
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ingangen:
afmetingen:
gewicht:
richtprijs:

reserve 200 mV
tape monitor en aansluiting voor stereo
hoofdtelefoon
300 x 240 x 850 mm
4,6 kg
ca. fl.425,—

STA 701 FE radio-versterker
frequentiegebied:
FM 88
108 MHz
AM 530
1650 kHz
gevoeligheid:
FM 1,8 fnV
AM 10 mV
kanaalscheiding:
beter dan 38 dB bij 1000 Hz
uitgangsvermogen:
2 x 25 W continu bij 8 ft
frequentiegebied:
15 ... 50. 000 Hz ± 1 dB
harmonische vervorming: <0,8% bij 25 W
ruis:
-60 dB
klankregeling:
laag t 15 dB bij 50 Hz
hoog ± 15 dB bij 10 kHz
ingangen:
magn. PU 2,8 mV/50 kft
bandopnamekop 1,8 mV/200 kft
reserve 1 - 200 mV/250 kft
reserve 2 - 500 mV/l Mft
aansluiting voor stereo hoofdtelefoon
afmetingen:
390 x 320 x 120 mm
gewicht:
8 kg
richtprijs:
ca. fl. 1185,—
Opmerkelijk van deze radio-versterker is het gebruik van veldeffect-transistoren, welke aan de ingang van een ontvanger de beste
resultaten opwerpen.

radioversterker (afstemmer en versterker in
één behuizing) van Nikko

45

Nivico
Importeur: Bovema
Van dit Japanse fabrikaat wordt in Nederland door Bovema-Elaprat
een uitgebreide serie apparaten geïmporteerd, waarvan slechts be
perkte gegevens beschikbaar zijn. In de reeks komen enkele zeer
aantrekkelijke versterkers voor, zoals een kleine, compacte 2 x 18
W stereo versterker, de AST = 103EH en de afstemmer FRS = 103
EH, welke samen gelijkvormig zijn geconstrueerd en een zeer goe
de combinatie vormen.
De gegevens zijn:
AST=103EH stereo versterker compact model (23 x 10 x 22 cm),
uitgangsvermogen 18W per kanaal, 18 transistoren, 4 dioden,
sterkte-, balans-, laag- en hoog regelaars, richtprijs ca. fl.450,—
FRS = 103EH transistor afstemmer micro-compact model, AM/FM
multiplex; 18 transistoren, 4 dioden; AFC; verbruik 1W; richt
prijs ca. fl. 550,—.

Daarnaast is er een eenvoudige versterker met het typenummer
5007; richtprijs ca. fl.350,—.
Interessant zijn de versterkers met het gepatenteerde SEA klankregelsysteem. Dit omvat vijf regelaars, welke overeenkomstig bo
venstaande figuur op 60,250,1000,5000 en 15.000 Hz een vervor
ming in de frequentiekarakteristiek kunnen brengen. Het nut van
een dergelijk systeem is, dat men een resonantieverschijnsel in
de afluisterruimte kan onderdrukken door een smal gebied in het
frequentiespectrum, waarin de resonanties plaats vinden, te ver
zwakken.
Een dergelijke mogelijkheid voldoet vooral als de stereo installa
tie mobiel is en dus in verschillende lokalen wordt gebruikt. Bij
een permanente opstelling is de juiste oplossing de resonanties in
de kiem te smoren, d.w.z. door het kiezen van een andere opstel
ling of het aanbrengen van dempende wandmaterialen de resonan
ties te vermijden. De volgende versterker is met het SEA klankregelsysteem uitgerust: PST 1000E. Richtprijs ca. fl.2300,—.
Er is ook een afstemmer versterker met het SEA systeem en wel
het type 5003, richtprijs ca. fl.1745,—.
46

FRS - 103 EH (boven)
AST - 103 EH (onder)

Dit laatste type heeft een vreemdsoortige afstemschaal, welke op
het eerste gezicht aan het scherm van een oscilloscoop doet den
ken.
En dan tenslotte iets voor de technisch geïnteresseerden.
De volgende bladzijde toont ons een basis schema van het door
Nivivo gelanceerde klank-regelnetwerk. We zien hier een zuigkring,
gevormd door Li en C5, in serie met R7, welke niet werkzaam is
als de potmeter R8 in het midden staat. De versterking van de trap
is gering, naar schatting ca. 10, doordat over de emitter weerstan
den R3 en R4 een behoorlijke tegenkoppeling aanwezig is. Wordt
de loper van de potmeter naar links verschoven, dan komt de zuig
kring in meer of mindere mate parallel aan de emitterimpedantie
te staan, waardoor de tegenkoppeling afneemt van het frequentiegebied waarop Li en C5 zijn afgestemd. Hierdoor ontstaat een piek
in het frequentiespectrum. Omgekeerd, als R8 naar rechts wordt
bewogen, wordt de weerstand R 6 meer of minder kort gesloten
door de zuigkring, waardoor de collectorweerstand kleiner wordt
en de versterking afneemt. Nu is er een dal in het frequentiespec
trum ontstaan.

f

MST 1000 E en de PST 1000 E
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Nordmende
Importeur Koelrad N.V.
Van deze fabrikant van populaire verbruiksartikelen wordt een zeer
goede stereo combinatie op de markt gebracht onder de type aan
duiding 8001. Gelijk ook bij andere merken met een beperkt reper
toire kan worden waargenomen, is in deze ene set al het vernuft en
vakmanschap gelegd dat de fabrikant ten toon kan spreiden.
De 8001 serie bestaat uit de geïntegreerde radioversterker 8001/st,
platenspeler 8001/PE, bandrecorder 800l/t en de akoestische weer
gever LB 60. De radioversterker 800l/st heeft de volgende fraaie
gegevens.

8001/st

voeding IN (33V)

ruoe

R113\

220k

15 k

21V

CHS

II

V2<
BC109C
PU signaal
IR

R106
I.Sk

mie

In

330k

aoe

hrW fc
\R110

V25
BCI09C

Cl 13
1.2n

nfl‘"

1

V*0»________
/

Schema van de PU
versterker van de
8001/st

0.9 V

R109
ik

signaal
UIT

Rilt
1.2k

T

transistoren:
61, waarvan 5 veldeffekttransistoren
eindvermogen per kanaal: 30 watt continu
frequentiegebied:
20 Hz tot 20 kHz - 1 dB met ingedrukte
lineairtoets
voedingsspanning:
gestabiliseerd
elektronische beveiligingen van de eindtrappen
in a. f. stuur- en eindversterker uitsluitend siliciumtransistoren
golfgebied:
FM, MG, LG, KG
5 FM-voorkeurstations met elektroni
sche afstemming
AM onderdrukking in het
FM gebied:
> 45 dB
overspreekdemping:
1 kHz > 36 dB; voor 10 kHz > 28 dB
regelgebied:
bij 30 Hz - 30 dB
hoge tonen bij 20 kHz 20 dB
toetsen voor rumble en ruisfilter
lineair en precencetoets
omschakelbare lf-uitgang
aansluiting van luidsprekerboxen met impedanties van 4, 8 en 16
ohm
stereo hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde
stereobandrecorder
aansluitbussen:
a. f. -uitgang
magnetische pickup
kristal pickup systeem
stereo hoofdtelefoon en luidsprekers
496 x 153 x 356 mm
afmetingen:
ca. fl.1398,—
richtprijs:
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PEPerpetum Ebner
Importeur: Holland Impex.
Naast het uitgelezen assortiment platenspelers staan er tegenwoor
dig ook complete stereo-installaties op het programma. Daar zijn
allereerst de versterkers HSV20T, HSV 40 T en de HSV60T, de
afstemmer UT 10 en enkele platenspeler-versterkers zoals de
724 VH en de 344HiFi. Van de versterker HSV20T de volgende ge
gevens.
uitgangsvermogen:
ingangen:

frequentiegebied:
vervormingsfactor:

2x20 watt
radio en recorder 250 mV bij 500 kft
kristal pickup 250 mV bij 500 kft
dynamische pickup 5 mV bij 47 kft
mengingang b.v. te gebruiken als mi
crofoon ingang 7 mV bij 50 kft
20 Hz
20 kHz ± 1,5 dB
bij 2x20W over 4 S2 - 1 kHz < 0,3%
20 kHz en 20 Hz - < 0,5%

intermodulatie naar
Din 45403:
<0,5% bij 250/800 Hz 4 : 1
signaal/stoor verhouding
bij 20 W:
magn. pickup > 70 dB
met minimale rumble > 55 dB
overige ingangen > 70 dB
overspreekdemping bij
20W, 1000 Hz:
tussen de-ingangen > 70 dB
tussen de kanalen
magn. pickup > 50 dB
mengingang > 60 dB
overige ingangen > 70 dB

HSV 20 T
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klankregeling:

hoog - 15 dB /20 kHz laag ± 13 - 15 dB / 30 Hz
+2 dB -12 dB
-20 dB bij 1 kHz
-4 dB bij 20 kHz
-13 dB bij 15 kHz
rumble fg 150 Hz 8 dB/Okt.
ruis I fg 10 kHz 15 dB/Okt.
ruis II fg 6 kHz 15 dB/Okt.
luidsprekers (gezekerd) 4-16 ft;
Ri < 0,lft
ri = 100 kft
Ua = 1,5 V
120 W
110 x 440 x 260 mm
ca. 7,2 kg
ca. fl.400,—
ca. fl.800,—

balansregelaar:
contourschakelaar:
filters:
uitgangen:

bandrecorder:
opgenomen vermogen:
afmetingen:
gewicht:
richtprijs:
richtprijs HSV40T:

Philips
In het repertoire van Philips en Aristona komen aantrekkelijke
versterkers voor, waarin een zeer gunstige verhouding tussen
kwaliteit en prijs is neergelegd. Allereerst is er het type 22 GH 925
en 5902 AT voor een vermogen van 2x4W continu. Aangezien de
vervorming daarbij 5% bedraagt verdient deze versterker alleen
aanbeveling in de goedkopere combinaties.
Voorts is er het type 22GH 943 met de volgende gegevens,
muz iekvermogen:
2x12 watt
continu vermogen:
2x7 watt
frequentiegebied:
20 ... 20. 000 Hz t 2 dB
vervorming:
* minder dan 2 % bij max. vermogen
■l-u.

m
*
?
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22 GH 949 en 5909 AT
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hoge tonenregeling:
van +14 dB tot -14 dB bij 10. 000 Hz
lage tonenregeling:
van +8 dB tot -8 dB bij 50 Hz
balansregeling:
van 0 tot -40 dB
uitgangs impedantie:
4a80
ingangsgevoeligheid bij
1000 Hz en max. vermogen:grammofoon magneto-dynamisch 1 mV
over 47 kQ
kristal 40 mV over 220 kfi
radio-ontvangeenheid 40 mV over 30 kft
bandrecorder 110 mV over 70 kQ
signaal/ruis verhouding: beter dan -70 dB
overspraakdemping:
beter dan -50 dB bij 1000 Hz
rumblefilter:
12 dB per octaaf
ruisfilter:
12 dB per octaaf
gewicht:
3,7 kg
richtprijs:
ca. fl.400,—
De kwaliteitsversterker 22GH949, resp. 5909 AT tenslotte leent
zich met zijn grote vermogen van 2x20 W voor gebruik in grote
woonvertrekken. Als laatste is er de Philips afstemmerversterker
22 GH 940.
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fm

22 GH 940
golfgebieden: langegolf
middengolf
kortegolf
FM band
gevoeligheid bij 26 dB
signaal/ruis verhouding:
muziekvermogen:
continu vermogen:
frequenti egebied:
vervorming:
hoge tonenregeling:
lage tonenregeling:
balansregeling:
uitgangsimpedantie:

150 - 400 kHz (750 - 2000 m)
517 - 1622 kHz (185 - 580 m)
5,9 - 18,2 MHz (16,5 - 50,8 m)
87,5 - 104 MHz
FM mono 7 /xV
FM stereo 70 jxV
AM 150 /xV
2xl2W
2x7 W
20 ... 20. 000 Hz t 2 dB
minder dan 2 % bij max. vermogen
van +14 dB tot -14 dB bij 10.000 Hz
van +8 dB tot -8 dB bij 50 Hz
van 0 dB tot -40 dB
4 of 8
55

ingangsgevoeligheid bij
1000 Hz en max. vermo
gen grammofoon:
magnetodynamisch 1 mV over 47 kfi
kristal 40 mV over 220 kft
recorder:
110 mV over 70 kft
signaal/ruis verhouding: beter dan -70 dB
overspraakdemping:
beter dan -50 dB bij 1000 Hz
voeding:
110, 127, 220, 240 V wisselspanning
opgenomen vermogen:
40 W maximaal
richtprijs:
ca. fl. 1.000,—

Pioneer
Importeur: L. Wüst
In het pionier programma zijn acht afstemmerversterkers, drie
versterkers en een afstemmer opgenomen. De duidelijke brochure
die door Wüst wordt uitgegeven bevat op de middenpagina een dui
delijke tabel, waaruit van al deze apparaten snel en correct de
technische gegevens kunnen worden afgelezen. Uit de gegevens
blijkt overigens dat de kwaliteit van het Pionier apparaat schom
melt tussen goed en zeer goed.

^v--.-^

.*

rvJ

SX 1000 TA

De fraaie afwerking en de aantrekkelijke stijl van de toestellen heb
ben reeds velen tot aanschaffing geleid. Een greep uit de collectie
toont nevenstaande tabel.

Quad
Importeur: Transtec
Het Quad repertoire is in vergelijking met dat van andere zo sober,
dat men kan zeggen dat het een kenmerk van dit merk is. Een an
der kenmerk is dan dat de kwaliteit bijzonder goed is en voorwaar,
dit stempelt het materiaal. Een Quad installatie is moeilijk met
componenten van andere merken verenigbaar, om de eenvoudige
reden dat men dan niet uit het Quad onderdeel haalt wat erin zit.
Een stereo-installatie zal bestaan uit "de” elektrostatische luid
spreker, de "303" eindversterker, de M33M regelversterker en de
FM ontvanger. Richtprijs "303M fl. 800,— en "33" ca. fl. 600,—
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De M303M en "50 E" eindversterkers
Beter dan de uitvoerige gegevens vertellen de grafieken op blz. 60
ons over de kernpunten van de verschillende bouwstenen.
De schakeling van de hoofdversterker M303” is weergegeven in ne
venstaande figuur. Voor technisch geïnteresseerden is dit wel het
neusje van de zalm. De zalm vinden we terug in de opbouw van de
schakeling en het neusje vormen de beveiligingsdioden D 100-101
en D 106-107. Geen enkel detail van de schakeling kunnen we los
denken van het geheel. De stabiliteit en de flexibiliteit van de ver
sterker vinden we terug in de correctienetwerken R 105-C 109,
R 106-C 102, R 128 en C 108, L 100 en tenslotte C 103, 105 en 107.
De kortsluitbeveiliging wordt verkregen m.b.v. de combinaties
van D 107 en V 103 in de ene tak en D 106 en V 104 in de andere
tak van de eindtrap. Indien de luidsprekeruitgang wordt kortgeslo
ten zal, als de bovenste tak wordt uitgestuurd, V 103 in eerste in
stantie meer stroom gaan trekken, waardoor er over R 120 een
spanningval ontstaat. Wordt de stuurstroom als gevolg van de kort
sluiting zo hoog dat de spanningval over R 120 en de basisemitterovergang van V 103 groter wordt dan de spanningval over D 107,
dan zal de stuurstroom niet boven die bepaalde waarde kunnen ko
men. De stroom door de eindtransistoren wordt nu tot een bepaal
de (hoge) waarde beperkt, die deze transistoren nog niet doet sneu
velen. De begrenzing in de onderste tak geschiedt op overeenkom
stige wijze.
De stuurstroom van V 103 en V 104 wordt ook nog begrensd.
Bij uitsturing in positieve richting, als de bovenste tak geleidt,
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zorgen de collectorweerstanden P 101, R 116 en R 117 automa
tisch voor een begrenzing. Bij negatieve uitsturing, wanneer de
onderste tak in geleiding komt en V 102 de stuurstroom trekt,
wordt de stroom door V 102 begrensd door zijn emitterweerstand R 114 en de dioden D 100 en D 101.
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Versterker van de "33”

Radford
Importeur: Tempofoon
De Radford versterker SCA 30 is een 2x30W transistor verster
ker, welke bijzonder goede eigenschappen paart aan een fraaie,
bescheiden Engelse vormgeving. De volgende gegevens leggen zijn
eigenschappen aan de dag.
uitgangsvermogen:
vervorming:
ingangen:
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2x30W continu
0,1% bij 30 W
dynamische pickup 3 mV RIAA gecorri
geerd

extra I 3 mV
afstemmer 250 mV
extra II 250 mV
extra III 250 mV
monitor 250 mV
bandopname
hoofdtelefoon
netspanning geschakeld en ongeschakeld
stereo-mono
laagaf filter
hoogaf filter
monitor
ingangskeuzeschakelaar
aan/uit
lage tonen
hoge tonen
van elk ingangskanaal kan de sterkte
met een trimmer aan de achterzijde van
de versterker op gelijke waarde worden
ingesteld
ca. fl. 1475,—

uitgangen:
functieschakelaars:

functie regelaars:
sterkte:

richtprijs:

O

O

O

SCA 30

I

Rogers

'

Importeur: Enga Sound
Op het Rogers-programma staan een drietal versterkers:
de "Cadet III" (2xlOW), richtprijs ca. fl.600,— en ca. fl.540,—
inbouw; de "HG 88III" (2xl5W) voor ca. fl.725,— en de "Ravensbourne", een 2x25W siliciumtransistorversterker voor ca.
fl.1000,— (ca. fl.925,— inbouw).
De Cadet en de HG 88 maken als buizentoestellen reeds vele jaren
furore. De Ravensbourne is nog nieuw, de volgende gegevens zijn
bekend,
2x25W continu over 8 a 16 ft
vermogen:
2xl3W over 4 ft luidsprekers
0,06% bij 2x15W
vervorming:
1000 Hz over 15 8
0,5% bij 2x25W over 15 8 (50 en
intermodulatie:
6000 Hz 4:1)
63

dempingsfactor:
ingangen: PU
Band
Radio
Aux
signaal/ruis verhouding:

61,5 bij 15 S2
4 - 200 mV instelbaar, 50 kS2
200 mV 100 kfi
200 mV 100 kfl
200 mV 100 k8
PU > 60 dB
overige ingangen > 75 dB
overspraak:
PU > -40 dB tussen 25 - 20. 000 Hz
overige kanalen > 30 dB bij 10. 000 Hz
frequentiekarakteristiek: 25 ... 25.000 Hz - 1 dB bij 2xlW
25 ... 25.000 Hz ± 4 dB bij 2x25W
uitgangen:
band opnemen 200 mV 100 kS2
2000 a
hoofdtelefoon 200 a 1000 mV, 15
klankregelaar:
laag +14 tot -14 dB bij 40 Hz
hoog +14 tot -14 dB bij 10. 000 Hz
hoogaf-filter
bij 6 Of 9 kHz met een helling van 20
dB/oct maximaal instelbaar
laagaf-filter:
20 Hz met een helling van 30 dB/oct
opgenomen vermogen:
40 a 110 W

Ravensbourne
afmetingen:
gewicht:
richtprijzen:

350 x 100 x 260 chassis
372 x 135 x 260 in kast
6,1 chassis
8 kg. in kast
ca. fl. 925,— chassis
ca. fl. 1000,— in kast

Sansui
Importeur: Tempofoon
Van het merk Sansui bestaat er een uitgebreide serie versterkers,
afstemmer-versterkers en afstemmers waaraan, weliswaar van

;
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i

Japanse makelij, typisch Amerikaanse beginselen ten grondslag
liggen. Het meest opmerkelijke in de reeks zijn de versterkers
AU 555, AU 777 en de afstemmer-versterker 5000. Bij de AU 777
behoort een afstemmer in overeenkomstige stijl, de TU777.
De afstemmer-versterker 5000 is een buitengewoon krachtig appa
raat, dat met zijn 2x55W continu vermogen over 8 ft of 2x75 W
over 4 fi en de bijzonder gevoelige FM ontvangst vele harten zal
veroveren.
Van de AU 777, welke in prestaties weinig verschilt van de AU555,
zijn de volgende gegevens bekend.
vermogen:
vervorming:
vermogensbandbreedte:
inter modulatie:
frequentiegebied:
kanaalscheiding:
uitgangsimpedantie:
demp ingsfactor:
signaal/ruisverhouding:
ingangsgevoeligheid:

klankregeling:

sterkteregeling:
filters:
opgenomen vermogen:
afmetingen:
gewicht:
richtprijs:

2x25W continu
2x35W muziek
< 0,5%
20 ... 50.000 Hz
0,8% (60 en 7000 Hz)
20 ... 70.000 Hz ± 1,5 dB bij ca. 50 mW
50 dB
8 a 16 ft
24 bij 8 ft
ca. 65dBt.o.v. vol vermogen
PU 1 - 2mV (47 kft)
PU 2 - 2 mV (100 kft)
band:- 19 cm/s 1,5 mV (200 kft)
band - 9,5 cm/s 1,3 mV (200 kft)
aux I - 140 mV (100 kft)
tape monitor - 140 mV (100 kft)
hoog in stappen van 3 dB i 15 dB bij
20.000 Hz
laag in stappen van 3 dB - 15 dB bij
20 Hz
fysiologisch
hoogaf -22 dB bij 20 kHz
laagaf -21 dB bij 20 Hz
165 W bij max. vermogen
435 x 155 x 334 mm
12,3 kg
ca. fl.995,—

AU 777
65

Schaub Lorenz
Importeur: ITT Schaub Lorenz
Van deze bekende oude Duitse fabrikant twee afstemmerversterkers
onder de type-aanduiding Stereo 4000 en Stereo 5000 met slechts een
gering onderling verschil. Er waren weinig gegevens verkrijgbaar
van deze apparaten,
vermogen:
2x25W muziek
2xl8W continu
klankregelaars:
ca. 15 dB
richtprijs:
ca. fl.780,—

Stereo 4000

Sennheiser
Importeur: Kinotechniek
Sennheiser geniet een verdiende faam als fabrikant van zeer goede
microfoons, maar krijgt de laatste jaren ook bekendheid door zijn
uitmuntende hoofdtelefoons en muziek-installatie. Deze laatste, de
HS 303,,Philharmonic" is er een van bijzonder goede klasse, waar
aan de prijs fl.4365,— niet vreemd is. Het feit dat de fabrikant al
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De geïntegreerde weergever VKL 303
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zijn kreativiteit op één installatie uitleeft staat er borg voor dat
men hier met een door en door ontwikkelde combinatie heeft te ma
ken. Zoals gebruikelijk bestaat de gehele set uit afzonderlijke com
ponenten met dit opmerkelijke verschil, dat de eindversterker
(hoofdversterker) met de geluidsweergever is samengebouwd. De
installatie bestaat uit twee versterker/luidsprekerboxen, een mengversterker en een afstandsbediening. Met de afstandsbediening kan
men gemakkelijk de gehele installatie vanuit de fauteuil bedienen.
De volgende ingangen zijn aanwezig:
twee microfoon-aansluitingen (2 mV aan 50 kfi)
ingang voor radio (2 mV aan 50 kft) en afstemmer (500 mV aan
120 kft)
ingang voor platenspeler 2,5 mV aan 50 kft en 500 mV aan 1 MS2
recorderingang 220 mV aan 100 kft
De stereo-afstandsbediening VRS 303 is met de mengversterker
verbonden via een 5 meter lange kabel.

Afstandsbediening
VRS 303

Mengversterker

Het via de afstandsbediening ingestelde stereo-geluidsbeeld wordt
naar de beide versterker/luidsprekerboxen VKL 303 toegeleid. In
iedere box is een eindversterker met de luidsprekercombinatie
verenigd. De combinatie van de eindversterker met de luidsprekers
is het belangrijkste kenmerk van de stereo-installatie "Philharmonic”. De luidspreker - als zwakste schakel van de weergeefketen -,

nuttig vermogen:
ingangen: microfoon 1
microfoon 2
pickup (magn.)
radio
afstemmer
recorder
eindversterker

2x30 W
2 mV aan 50 kfi
2 mV aan 50 kS2
2,5 mV aan 50 kft
2 mV aan 50 kft
500 mV aan 120 kïï
220 mV aan 100 kfl
500 mV aan 50 kft
67

elektrische frequentiekromme bij 1000 Hz:
acoustische frequentiecurve:

20 Hz - 30 kHz ca. 1,5 dB
zie figuur
De originele meetbrief wordt bij iedere
versterker/luidsprekerbox bij geleverd.
lage tonen 30 Hz ca. 15 dB
hoge tonen 20 kHz ca. 15 dB
60 Hz - 3 dB 15 dB/octaaf
6 kHz - 3 dB 15 dB/octaaf
2x15 mV aan 1 Mfl (Ri = 15 k£2)
2x300 mV aan 1 MA (Ri = 2,2 Mfl)
2x1 V aan 100 ft
volgens DIN 45503 (bij voluitsturing,
gemeten met 250/8000 Hz, piekverhouding 4 : 1)
^ 0,7%

geluidsregelaar:
rumblefilter:
ruisfilter:
uitgangen: recorder 1
recorder 2
telefoon
intermodulatie:

verhouding signaal/brom
spanning voor alle in
gangen:
verhouding signaal/brom
spanning van de eindversterker
overspreekdemping:
vermogenopname:

i 65 dB
gemeten bij 30 W - = 85 dB
(bij 1 kHz) ^ 55 dB
stuurgedeelte 3 W
eindversterker 2 x 7 W onbelast
2 x 70 W bij voluitsturing
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Sony
Importeur: Brandsteder
Dankzij de merkwaardige advertenties, waarin duidelijk wordt ge
maakt dat Sony met zijn kleine portabele apparaten (TV en radio
toestellen) zo groot kan zijn, heeft deze fabrikant in een bliksem
carrière grote bekendheid gekregen. Zo langzamerhand weten wij
nu ook, dat er behalve dat kleine spul ook een ander programma is:
dat van de meest perfekte weergeefcomponenten.

A

SONV
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De TA 2000
Het Sony-assortiment omvat o.a. twee geïntegreerd^ stereo-versterkers TA 1080 en TA 1120 met een vermogen van resp. 2x30 W
en 3x50 W, drie afstemmerversterkers, twee afstemmers en een
bijzondere hoofdversterker TA 3120, welke een vermogen afgeeft
van 50 W bij een ongelooflijk lage vervorming en gecombineerd
wordt met de regelversterker TA 2000. Een bijzonder noot vormt
een elektronisch scheidingsfilter TA 4300. Van de aantrekkelijkste
versterker, de TA 1120, hier de gegevens, welke kunnen worden
gecontroleerd aan de hand van de figuren.
Gegevens:
transistor stereo voor- en eindversterker. Minder dan 0,2% intermodulatievervorming bij 50 W.
quasi complementair symmetrisch.
schakeling:
400 x 145 x 310 mm
afmetingen:
ca. 11 kg
gewicht:
uitgangsvermogen 50 W per kanaal (8 fl)
eindversterker:
harmonische vervorming: bij 1 kHz minder dan 0,05% bij 50 W
5 Hz - 200 kHz + 0/-2 dB bij 50 W.
frequentiegebied:
kort gesloten ingang: 110 dB.
sign/ruisverh.:
beter dan 180 (8fi) bij 1 kHz.
dempingsfactor:
ingangen: mie., tape head (NAB), pickvoorver sterker:
up 1 (RIAA), piekup 2 (RIAA), afstemmer, extra, tape, record playback-aansluiting
uitgangen: taperecorder, luidsprekers,
hoofdtelefoon, record playback-aansluiting.
69

klankregeling:

ca. 10 dB afzonderlijk voor laag en hoog
in stappen van 2 dB.
TA 1080 - ca. fl. 1065 J ""
TA 1120 - ca. fl. 1465
TA 3120 - ca. fl. 850
TA 2000 - ca. fl.1245,—

richtprijzen:
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De TA 1120

The Fisher
Importeur: Inelco
Het programma van The Fisher omvat o. a. acht afstemmerversterkers en vier versterkers. Het materiaal munt uit in vormge
ving, afwerking en prestaties. Amerikaanse versterkers geven al
tijd een opmerkelijk groot vermogen af, dat naar Europese stan
daarden weliswaar lager uitvalt. De prijzen liggen naar onze be
grippen nogal hoog, een reden waarom niet iedereen een The Fisher
in huis heeft staan. Van een van de gangbaarste versterkers, de
TX100 de volgende gegevens.
65 W muziek
vermogen:
bij vol vermogen 0,5 %
vervorming:
25 Wuitgangsvermogen:
vermogens bandbreedte: 16 - 36. 000 Hz
0,8%
intermodulatie:
signaal/ruis verhouding: bij vol vermogen 75 dB
25 - 35.000 Hz ca. 2 dB
frequentiegebied:
frequentiegebied eind10 - 25.000 Hz ca. 2 dB
versterkers:
gevoeligheid voor vol
400 mV
vermogen:
gevoeligheid pickup:
3,5 mV
gevoeligheid bandweergeefkop:
2,5 mV
hoog-af filter:
aanwezig
laag-af filter:
aanwezig
richtprijs:
ca. fl.1000,—
70

Power Amplltl.r S.etlon
IM Dlatortlon Curve

Power Ampllfler S.etlon
Demping Factor Curve

Power Ampllfler S.etlon
Harmonie Olatorllan Curve
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Po»#f Ampllfler Sectlon
Harmonie DUlortlon Curvaa

Power Ampllfler Socflon
Frequoncy Rotponco Curve

Praampllflor Soctlon
Tono Control Frequoncy Retpente

Enkele van de uitstekende krommen van de TX 100.

De TX 100

Theal
Van de importeur Theal verschijnt er een door deze onderneming
zelf ontworpen versterker op de markt onder de type-aanduiding
Theal 306. De versterker heeft de volgende gegevens:
uitgangsvermogen:
2x8 W eff
(luidsprekeraanpassing) 15 en 3,5 Ü
uitgangs impedantie:
fr equentiegebied:
(in middenpositie van klankregelaars)
25 - 25.000 Hz ca. 0,5 dB
vervorming bij 1000 Hz: minder dan 0,1%
(gemeten bij verschillende frequenties
intermodulatie:
en bij max. vermogen) minder dan 1 %
beter dan 80 dB; voor radio en band en
brom en ruis:
extra beter dan 60 dB; voor grammo
foon beter dan 50 dB
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gevoeligheid:

klankregelaar:
afsnij filter:
rumblefilter:
stereo-balansregelaar
buizen:
opgenomen vermogen:
reserve:
afmetingen:
richtprijs:

grammofoon 5 mV bij 100 kfl - RIAA curve
radioweergave 100 mV aan 250 kft (li
neair)
bandrecorder (weergave) 50 mV aan 100
kft (lineair)
extra 100 mV aan 250 kft (lineair)
bandrecorder (opname) 75 mV
hoog en laag afzonderlijk variabel
5-10-20 kHz. verzwakking: ca. 12 dB
per octaaf
op 36 Hz
2 x EF86, 2x ECC 83, 4x ECL86, EZ 81
(dubbele balanseindtrap)
ca. 120 W
beschikbaar voor aansluiting van een
radio- resp. FM-afstemmer 250 V bij
30 mA en 6,3 V bij 2,5 A
370 x 140 x 240 mm
ca. fl.625,—

Thorens
Importeur: Auditrade
Behalve de bekende platenspelers bestaat er van deze fabrikant ook
een gecombineerde afstemmerversterker met platenspeler onder
de naam Thorens Compact 2. Van versterker en afstemmer de vol
gende gegevens; van de platenspeler TD 150, in deze combinatie
verwerkt, vinden we gegevens onder de platenspelers.
Afstemmer.
afstemgebied:
87,5 • • • 108,5 MHz
gevoeligheid:
mono 1,6 /zV voor 26 dB signaal/ruis
verhouding bij 40 kHz frequentiezwaai
en 1 kHz
stereo 5 /zV
ruisgetal:
3 KTO
middelfrequentiebandbreedte:
200 kHz ± 10%
radiodetectorbandbreedte: > 600 kHz
AFC houdgebied:
ca. 200 kHz
overspraak:
> 35 dB 100 Hz ... 6 kHz
vervorming:
< 1 % bij 40 kHz zwaai en 1 kHz
Versterker.
vermogen:
vermogensbandbreedte:
vervorming:
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2xl4W continu
2xl8W muziek
20 Hz ... 20 kHz volgens DIN 45500
1 % tussen. 60 Hz *.. 18 kHz bij 2 x 14 W

signaal/stoor verhouding: pickup 55 dB t.o.v. 50 mW
57 dB t.o.v. 50 mW
aux
overspraak:
40 dB tussen 40 Hz
18 kHz
dempingsfactor:
20 dB bij 40 Hz
klankregeling:
laag +12 dB - 17 dB bij 40 Hz
hoog ± 14 dB bij 12 kHz
fysiologische sterkteregelaar:
-20 dB bij 1 kHz
opgenomen vermogen:
45 W bij vol vermogen
richtprijs:
ca. fl.1550,—

Trio-Kenwood
Importeur: Inelco
Het Trio-programma omvat twee versterkers, de TK400E en de
W41U; een viertal afstemmerversterkers, TK60BE, TK80AE,
TK140E en de KW 30L en drie afstemmers, TK500E, AFE 220 en
AFX3U. Daarnaast is er nog een afzonderlijke stereodecoder le
verbaar onder de aanduiding AD5U, welke toegepast kan worden
bij FM-afstemmers, welke nog niet voor stereo-ontvangst zijn in
gericht.
Van de transistorversterker TK400E de volgende gegevens:
Toegepaste halfgeleiders: 26 transistoren, 4 silicium dioden
40 W; muziek 32 W gemiddeld vermo
uitgangsvermogen:
gen per kanaal
phono 1-1,5 mV, phono 2 - mag. 1,5
ingangsgevoeligheidi.:
mV, phono kristal 30 mV, tape 1,5 mV,
aux 100 mV, tuner 100 mV
4 - 16 fi (transformatorloze uitgang)
uitgangs impedantie:
aansluiting voor stereo hoofdtelefoon aan voorzijde
20
dempingsfactor:
0,15% bij 25 W (1000 Hz) 1% bij 40W
vervorming:
(1000 Hz)
PU - 60 dB, tape - 60 dB, aux - 75 dB
brom en ruisniveau:
(gemeten bij toonregeling "recht")
50 Hz + 15 dB - 12 dB;
10000 Hz + 14 dB - 13 dB
100 Hz +10 dB
’' Loudnes s’' regeling:
10.000 Hz +4 dB
bij sterkteregeling 30 dB
50 Hz - 10 dB
laag filter:
10.000 Hz - 10 dB
hoog filter:
frequentiekarakterisitek: 20 - 50.000 Hz - 1 dB
40 - 160 W
verbruik:
380 x 150 x 30 mm
afmetingen:
13,5 kg
gewicht:
ca. fl.900,—
richtprijs:
klankregeling:
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versterker WH F 20

afstemmer WFM 1

Wharfedale
Importeur: Amroh
Deze fabrikant geniet reeds sinds een groot aantal jaren grote be
kendheid door zijn akoestische weergevers en luidsprekers. Gelijk
ook ander fabrikanten doen, begon Wharfedale enkele jaren gele
den met de produktie van een (zeer goede) versterker, teneinde een
afgerond programma te kunnen bieden. Na de versterker WH F 20
en de afstemmer WFM1, welke een zeer goede start vormden, is
momenteel het wachten op een nieuwe afstemmerversterker. De
importeur kon nog geen gegevens beschikbaar stellen, maar onze
verwachtingen zijn hoog gespannen.
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Arena
Importeur: Inelco
De F 211 is een FM afstemeenheid, geheel gebouwd volgens het
Arena moduul-systeem. Ieder moduul bevat silicium transistor typen voor maximale betrouwbaarheid en de hoogst mogelijke weergavekwaliteit. Het moduul-systeem geeft bovendien een uitzonder
lijke servicemogelijkheid, daar praktisch 100% van het circuit is
ondergebracht in modulen, die in een oogwenk verwisseld kunnen
worden. De stereo FM tuner F 211 heeft uiteraard een ingebouwde
FM stereo decoder, ondergebracht in een tweetal modulen. Een
rood signaallampje aan het front geeft aan of een stereo-uitzending
plaatsvindt. Op de afstemeenheid kunnen een 5-tal voorkeurstations vooringesteld worden. Iedere drukknop kan de gehele FM
108 MHz bestrijken. Uitmuntende weergave is verband van 87
zekerd door gebruikmaking van Arena's diode -afstemsysteem.
Hoewel bedoeld als aanvulling voor de F 210 versterker kan deze
afstemeenheid uiteraard bij iedere stereo versterker worden ge
bruikt, daar hij een eigen voeding heeft.
Richtprijs ca. fl.400,—.
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F 210

Braun
Vertegenwoordiging: Braun Electric Nederland NI V.
Het uitgelezen Braun repertoire telt vier afstemmers onder de
type-aanduiding CE 16, CE 250, CE 500/500K en de CE 1000.
De eerste combineert goed met de CSV13 en CSV 60, de tweede
met de CSV 250, de derde past overal goed bij en de laatste is
vanzelfsprekend voor de CSV 1000, waarmee de best denkbare
combinatie wordt gevormd.
;
i
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CE 500
Van de CE 16 en de CE 500 bestaan de volgende gegevens.
CE 16
golfgebieden:
FM (stereo) en MG
halfgeleiders:
17 transistoren en 18 dioden
gevoeligheid:
1,5 /xV voor 26 dB signaal/ruis ver
houding
AFC
neen
afmetingen:
200 x 110 x 320 mm
richtprijs:
ca. fl.800.—
CE 500
golfgebieden:
FM (stereo), MG - LG (of KG)
halfgeleiders:
18 transistoren en 20 dioden
gevoeligheid:
1,2 /xV voor 30 dB signaal/ruis ver
houding
AFC:
ja
vervorming:
0,5% bij 1000 Hz
afmetingen:
260 x 110 x 320 mm
richtprijs:
ca. fl. 1130, —

Concertone
Importeur: Naho
Naast de vérsterkers staan er ook een FM-afstemmer, de C 280
en een AM-FM-afstemmer, de C 270, op het programma. De FMafstemmer C 280 past qua vormgeving bij de transistorversterkers
C 200/C 200 S en wordt op verzoek ook als e'en component met deze
versterker geleverd. De FM- en AM-FM-afstemmers bezitten de
volgende gegevens.
C 270
golfgebied: FM
87,5 ... 108 MHz
MG
520 ... 1620 kHz
LG
150 ... 300 kHz
gevoeligheid: AM
*6 /xV
FM
* 1,5 /xV voor 20 dB signaal/ruis ver
houding
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selectiviteitsschakelaar
voor AM:
inschakelbare ruisonder
drukker:
bandbreedte:
overspreekdemping bij
1000 Hz:
uitgangsspanning:
gewicht:
richtprijs:

C 280
golfgebied FM:
gevoeligheid FM:
inschakelbare ruisonder
drukker:
bandbreedte:
overspreekdemping bij
1000 Hz:
uitgangsspanning:
gewicht:
richtprijs:

ja
ja
MF-versterker 200 kHz
LF-versterker 20
20 kHz ± 0,5 dB
diskriminator 600 kHz
35 dB
1.5 V (regelbaar)
3.5 kg
ca. fl.800,—

87,5 • • • 108 MHz
M,5 /iV voor 20 dB signaal/ruis ver
houding
ja
MF-versterker 200 kHz
LF-versterker 20 • • • 20 kHz ± 0,5 dB
diskriminator 600 kHz
35 dB
1,5 V (regelbaar)
3 kg
ca. fl.600t —
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Dual
Importeur: Rema
Bij de versterkers CV 12 en CV 40 ontwikkelde Dual een gelijkvor
mige afstemmer met de aanduiding CT 14. In het Dual repertoire
is dit een van de nieuwste aanwinsten, hetgeen men terug vindt in
de laatste technische kneepjes en het gebruik van de modernste on
derdelen.
r. - ' - -
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Technische gegevens:
veldeffect transistoren:
silicium transistoren:
dioden:
FM ontvangstgebied:
AM ontvangstgebied:

CT 14

2

9
10
87.2 - 104.3 MHz
lange golf 145 ... 350 kHz
middengolf 510 ... 1630 kHz
korte golf 5.85 ... 10.3 MHz
1.5 jxV (bij 22.5 frequentiezwaai en 26 dB
gevoeligheid: FM
signaal/ruis verhouding
40 pV
begrenzingsdrempel:
bij FM 2,2 Kto
ruisgetal:
middelfrequentdemping:
FM l 90 dB
FM * 40 dB
spi egelonderdrukking:
AM = 12 dB
MG = 30 dB
LG = 52 dB
bandbreedte:
FM-middelfrequent 180 kHz
AM-middelfrequent 4.5 kHz
radiodetector 320 kHz
signaal/stoor verhouding: FM > 65 dB (bij 40 kHz frequentiezwaai)
piloottoononderdrukking: ^ 50 dB
stereokanaalscheiding:
bij 1 kHz = 45 dB
stereo/mono omschakel automaat
laagfrequent uitgangsspanning:
FM (bij 40 kHz frequentiezwaai) 0,5 V
AM (bij 30% modulatie) 0,5 V
kleinste afsluitweerstand: 200 kft
bij FM van 40 - 15.000 Hz - 1,5 dB
a.f. frequentiegebied:
vervorming:
beter dan 1 %
afstemaanduiding:
draaispoelmeter
stroomverbruik:
4 watt
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uitvoering:
maten:
gewicht:
richtprijs:

notenhout
420 x 280 x 108 mm
3,4 kg
ca. fl. 535,—

Dynaco
Importeur: Acoustical
De Dynaco afstemmer FM 3 is geschikt voor de ontvangst van FMzenders. Qua vormgeving past de afstemmer volkomen aan bij de
andere Dynaco-produkten. De beknopte technische gegevens van
deze buizen-ontvanger zijn:
gevoeligheid:
4 nV IHFM, totale vervorming eii ruis
ligt -30 dB bij 100% modulatie
40.000 Hz
frequentiegebied:
ca. 0,5 dB van 10
-75 dB bij 100% modulatie
ruisniveau:
300 ft symetrisch en 75 ft asymetrisch
ingangen:
minder dan 0,5 % IM van 10 /xV tot 0,1 V
vervorming:
antennesignaal bij 100% modulatie
55 watt
verbruik:
richtprijs:
ca. fl.728,—

Goodmans
Importuer: Rema
Naast de MMaxamp30M is er van Goodmans de bijpassende "Stereomax" afstemmer op de markt. Ook deze afstemmer treft ons door
zijn fraaie afwerking en doordachte constructie. Zijn prestaties,
in onderstaande gegevens neergelegd, liegen er evenmin om:
AM ontvangst
550 - 1650 kHz (186 - 550 m)
afstemgebied:
middelfrequent onder
drukking (fluitjes e.d.): 52 - 58 dB over het gehele afstemgebied
5 /xV
gevoeligheid:
20 - 3,5kHz bij -3 dB
audio frequentiegebied:
20-9 kHz bij -30 dB
<1,5% bij 30 % modulatie
vervorming:
-80 dB
bromniveau:
-30 dB bij 9 kHz
selectiviteit:
FM ontvangst
87.5 - 108 MHz
afstemgebied:
2 /xV voor 20 dB signaal/ruis verhouding
gevoeligheid:
320 kHz bij -6 dB
m.f. bandbreedte:
discrminatorbandbreedte: 500 kHz top-top
< 1 % bij 75 kHz frequentiezwaai
vervorming:
-40 dB
AM onderdrukking:
signaal/ruis verhouding: £ 60 dB bij 30 /xV antennesignaal
-80 dB
bromniveau:
ongeveer 100 kHz (vang- en houdgebied)
AFC:
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middenfrequentonderdrukking:
-60 dB
44 - 60 dB in het gehele afstemgebied
spiegelonderdrukking:
overspraak stereosplitser:-30 dB bij 1 kHz
audio uitgangsspanning:
250 mV bij 30 % modulatie
afsluitweerstand:
minimaal 100 kfi
richtprijs:
ca. fl. 1100,—
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Grundig
Importeur: Sieverding N.V.
Bij het verzamelen van de gegevens was er van Grundig een afstemmer RT40M op de markt, welke in 1969 zal worden aange
vuld met een nieuw type, de RT 100. Hiervan waren nog geen gege
vens beschikbaar.
Van de RT40M de volgende gegevens:
halfgeleiders:
27 transistoren
18 dioden
1 gelijkrichter
FM ontvangstgebied:
87 - 108 MHz
AM ontvangstgebied:
LG 150 - 350 kHz
MG 510 - 1620 kHz
KG n 5,4 - 16,2 MHz
KG I 49 m band gespreid van 5,85 6,25 MHz
1.4 pV bij 15 kHz zwaai en 26 dB sig
gevoeligheid! FM
naal/ruis verhouding
> 8 pV voor 10 mV aan audiofrequentAM
uitgang
spiegelonderdrukking:
FM beter dan 60 dB
AM midden- en lange golf 50 dB, korte
golf 15 - 30 dB
200 kHz ratiodetector 650 kHz
bandbreedte: FM
4.5 kHz
AM
80
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AM onderdrukking op
FM-gebied:
AFC:
loodstoononderdrukking:
vervorming:
audiofrequentie-karakteristiek:

,02
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> 60 dB bij 1 kHz
22,5 kHz frequentiezwaai en 1 mV antennesignaal
vanggebied ca. 250 kHz
-38 dB bij 19 kHz
-50 dB bij 38 kHz
<0,5% bij 75 kHz frequentiezwaai
30 kHz - 15 kHz ca. 1 dB
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audiofrequent uitgangsspanning: FM
AM
overspraak bij stereoontvangst:
omschakel automatiek
stereo-mono:
bandbreedte-regelaar
bij AM:
opgenomen vermogen:
afmetingen:
richtprijs:

1 V bij 40 kHz frequentiezwaai
80 mV bij 30% modulatie
kleinste afsluitweerstand 22 k
40 dB bij 1 kHz
aanspreeksterkte instelbaar tussen antennesignalen van 6 - 60 /iV
3,5 en 9 kHz
11 W
410 x 150 x 280 mm
ca. fl.800,—

Hape' AM - FM

Hapé
Deze importeur plaatst in Japan speciale opdrachten , waardoor bij
grote kwanta tegen redelijk lage prijzen audi o-eenheden, zoals in
dit geval afstemmers, op de Nederlandse markt kunnen worden aan
geboden. Er zijn twee typen zonder speciale type-aanduiding. De
eerste is een FM-afstemmer, welke ca. fl.105,— kost; hij leent
zich goed voor de eenvoudige Hapé-audiocornbinaties, waarvoor al
tijd een aanzienlijke belangstelling bestaat. De tweede is een Hi-Fi
transistor AM/FM-afstemmer, welke zich met de betere audioinstallaties laat combineren.
De volgende gegevens zijn bekend:
golfgebieden: FM
88 - 108 MHz
AM
(middengolf) 535 - 1605 kHz
gevoeligheid: FM
5 nV
AM
500 jzV
signaal/ruis verhouding: 32 dB
regelorganen:
afstemming - keuzeschakelaar AM/FM/
FM stereo - netschakelaar - stereo in
dicator - afstemmer - schakelaar voor
AFC - schakelaar voor lokale en DXontvangst;
achterzijde - draaibare ferrietantenne
voor AM
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aansluitingen:
uitvoering:
voeding:
afmetingen:
gewicht:
richtprijs:

voor antenne- en versterker ingang met
DIN contactdoos
teakhouten kast - afstemschaal - ge
schuurd frontpaneel en knoppen
lichtnet 220 V
280 x 200 x 100 mm
ca. 2,5 kg
ca. fl.360,—

Klein en Hummel
Importeur: Tempofoon
Naast de versterker ES 20 levert deze fabrikant een afstemmer on
der de aanduiding ET 20. Gegevens:
ontvangstgebied:
87.5 - 108 MHz
gevoeligheid:
mono 1 /iV (40 kHz/26 dB)
stereo 10 /iV (40 kHz/26 dB)
signaal/stoor verhouding: mono 65 dB bij 1 mV antennesignaal
stereo 55 dB bij 1 mV antennesignaal
a. f. frequentiekarakteris20 Hz - 15 kHz ca. 0,5 dB
tiek:
a. f. uitgangsspanning:
0,775 V bij 40 kHz zwaai kleinste afsluitweerstand 22 kft
a. f. sterkteregelaar
a. f. banduitgang:
20 mV bij 40 kHz zwaai
43 dB bij 1 kHz
overspraak:
onderdrukking storende
56 dB bij 19 kHz
frequenties:
62 dB bij 38 kHz
48 dB bij 114 kHz
80 dB
spiegelselectie:
220 kHz middelfrequent
bandbreedte:
500 kHz ratiodetector
60 dB bij 1 mV antennesignaal
A M -onderdrukking:
bij 0,8 mV
begrenzing:
bij 5 mV
ruisonderdrukking:
meter
afstemindicatie:
continu of mét vijf druktoetsen
zenderkeuze:
MOSFET’S
ingang:
vier afges temde h. f. -kringen
afstemming met capaciteits-dioden
geïntegreerde schakelingen (IC's)
m.f. versterker:
vijf bandfilters
2 IC’s
halfgeleiders:
20 siliciumtransistoren
2 MOSFET’S
1 FET
4 dioden
4 capaciteitsdioden
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afmetingen:
front:
richtprijs:

3 zenerdioden
1 netgelijkrichter
110 x 412 x 265 mm
410 x 100 mm
ca. fl.888,—
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LT 425

Lafayette-Böcama
Importeur: Borsumij Wehry
In het programma van Lafayette komt een stereo-afstemmer voor,
de LT 425 T, waarvan de volgende beknopte gegevens beschikbaar
zijn:
halfgeleiders:
4 geïntegreerde schakelingen (IC.s)
2 FET's
12 dioden
afstemindicatie:
meter
afstemgebied:
88 - 108 MHz voor FM
535 - 1605 kHz voor AM
FM gevoeligheid:
1,6 mV voor 40 dB stereoscheiding
afmetingen:
330 x 100 x 235 mm
richtprijs:
ca. fl.725,—

Leak
Importeur: Auditrade
De Leak audio-installaties worden gecombineerd met de FM-afstemmers Through Line 3 of Through Line Stereo. Evenals bij en
kele versterkers betreft het hier nog buizenapparaten, hetgeen
zich misschien laat verklaren doordat deze degelijke Engelse fa
brikant zich minder door deze mode laat leiden dan wel door de
wetenschap, dat zijn uitstekende materiaal nog niet voor verande
ringen (misschien wel verbeteringen, maar dat geeft de overgang
naar transistoren nauwelijks) vatbaar is. Ook zijn afstemmers be
zitten uitstekende eigenschappen, die het materiaal in de beste mu
ziekinstallaties doet thuishoren.
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Through Line

Gegevens van de Through Line Stereo:
afstemgebied:
88 - 108 MHz
afstemverloop (drift):
max. 3 kHz met AFC in
max. 15 kHz met AFC uit
gevoeligheid:
2 \iW voor volledige begrenzing
antenne-aanpassing:
75 ft en 300 ft
audio-uitgangssignaal:
150 mV bij 75 kHz frequentiezwaai (dit
is ca. 80 mV bij normale uitzendingen),
ingangsimpedantie van versterker dient
ca. 100 kft te zijn
overspraak:
-26 dB bij 1 kHz en -20 dB bij 10 kHz
opgenomen vermogen:
45 W
richtprijs:
ca. fl.725,—

TRIVJ 40 B en
FAM 12 F

Nikko
Importeur: Rema
Een bijzonderheid van de FAM 12F stereo-afstemmer is de toepas
sing van veldeffecttransistoren. Met veldeffecttransistoren bereikt
men een zeer lage kruismodulatie, waardoor de bron van allerlei
storingen wordt onderdrukt. Deze versterker is hetzelfde uitge
voerd als de versterkers TRM40B van Nikko, zodat een combina
tie van beide een esthetische eenheid vormt, terwijl beide eenhe
den ook qua prijs en kwaliteit geheel bij elkaar behoren.
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Gegevens:
FM-deel
frequentiegebied:
88 - 108 MHz
gevoeligheid:
1,8 mV IHF
kanaalscheiding bij stereo:meer dan 40 dB bij 1 kHz
spanningsafgifte:
0,5 V bij 30% modulatie
controlelampje, oplichtend bij stereo-uitzendingen, automatische
frequentieregeling en geruisloze afstemming, beide uitschakelbaar
AM-deel
frequentiegebied:
535 - 1505 kHz (187 - 560 m)
gevoeligheid:
10 #zV
spanningsafgifte:
0,5 V bij 30 % modulatie
transistorbezetting:
21 transistoren, 2 veldeffecttransistoren, 1 zenerdiode, 20 dioden
ruisfilter:
uitschakelbaar
afmeting:
300 x 250 x 90 mm
richtprijs:
ca. fl. 610,—

PE (Perpetum Ebner)
Importeur: Holland Impex N. V.
Het PE-programma bevat één afstemmer, welke van dezelfde uit
voering is als de versterkers HSV40T en HSV 60T. De gegevens
van deze afstemmer, welke de type-aanduiding UT 10 heeft, zijn:
frequentiegebied:
max. gevoeligheid:

spiegelonderdrukking:
MF-bandbreedte:
ruisgetal:
vervormingsfactor:
frequentiekarakteristiek
stereosplitser:
overspreekdemping:
piloottoononderdrukking:
draaggolfonderdrukking:
LF-uitgangsspanning:
signaal/ruis verhouding:
AFC vanggebied:
halfgeleiders:
afmetingen:
gewicht:
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87,5 - 108,5 MHz
26 dB mono = 5 /-iV
26 dB stereo ^ 15 /iV
beide bij 40 kHz frequentiezwaai, 1 kHz
modulatiefrequentie
*40 dB
200 kHz plus 10%
< 3 Kto
<1% (40 kHz freq.zwaai, 1 kHz mod.
freq.)
(30 Hz - 15 kHz) ca. 1 dB
100 Hz - 6,3 kHz è 35 dB
6,3 kHz - 10 kHz * 30 dB
10 kHz - 15 kHz ^ 20 dB
> 40 dB
* 40 dB
0,5 V bij 50 kfl
= 60 dB
ca. 200 kHz
12 transistoren en 10 dioden
110 x 440 x 205 mm
ca. 3,5 kg

uitvoering:

notenhout

UT 10

Philips
Passend bij de versterkers komen er in het Philips en Aristonarepertoire twee afstemmers voor met de type-aanduiding 22GH927,
resp. 5908AT en 22GH944, resp. 5906-5916AT.
Van deze laatste de volgende gegevens:
Geschikt voor ontvangst van FM/Stereo-radioprogramma’s, ont
vangst van de langegolf-, middengolf-, kortegolf en FM-zenders.
Automatische FM/Stereo-eenheid met zeven transistoren en elf
dioden. Indicatie bij ontvangst van stereofonische radio-uitzendingen.
AFC voor een gemakkelijke en optimale afstemming op de FM-zen
ders.
Uitschakelbare "stille afstemming" op FM; onderdrukt hinderlijke
ruis bij het zoeken naar de gewenste zender.
Afstemindicatie d.m.v. draaispoelmeter.
Aan te sluiten op elke versterker en recorder.
Veertien transistoren en éénentwintig dioden.
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22 GH 944

5906 - 5916 AF
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Afmetingen:
golfgebieden:

137 x 375 x 225 mm
lange golf 150 - 400 kHz (750 - 2000 m)
middengolf 517 - 1622 kHz (185 - 580 m)
korte golf 5,9 - 18,2 kHz (16,5 - 50,8 m)
FM-band 87,5 - 104 MHz
bandbreedte FM-gedeelte: bij AM - B 1,4 =5,5 kHz
bij FM - B 1,4 = 180 kHz
gevoeligheid bij 26 dB
signaal/ruis verhouding: FM mono - 7 jzV
FM stereo - 70 /iV
AM - 150 /iV
overspraakdemping:
beter dan -30 dB bij 1000 Hz
uitgangs spanning:
AM 350 mV max. bij 30% modulatie
FM 100 mV bij 15 kHz zwaai
frequentiegebied:
FM 20 - 15.000 Hz ca. 1,5 dB
uitgangsimpedantie:
7000
opgenomen vermogen:
4,5 W
ca. fl.600,—
richtprijs:

Quad
Importeur: Transtec
Een Quad muziekinstallatie heeft de Quad FM-stereo-afstemmer,
zonder nadere type-aanduiding, als signaalbron bij radio-ontvangst.
De volgende gegevens zijn bekend,
afstemgebied:
87.5 - 108 MHz
2 nV voor signaal/ruis verhouding 30 dB
gevoeligheid:
uitgangs spanning:
100 mV bij 30 % modulatie
min. afsluitweerstand 100 kS2
overspraak:
> 30 dB bij 1 kHz
loodstoononderdrukking: > 36 dB (19 kHz)
hulpdraaggolfonderdrukking:
> 40 dB (38 kHz)
25 W
opgenomen vermogen:
ca. fl; 700,—
richtprijs:
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Saba-Telewatt
Importeur: Holland Impex N. V.
Het Saba-programma telt drie afstemmers, waarvan de FM 200 A
de volgende gegevens bezit:
ontvangstgebied:
87,5 - 108 MHz
gevoeligheid:
0,8 jxV voor 30 dB signaal/ruis verhou
ding bij een freq. zwaai van 75 kHz
vervorming:
0,25%
40 dB
kanaalscheiding:
signaal/stoor verhouding: 78 dB (idem)
loodstoononderdrukking: 48 dB
begrenzing:
1 /iV
AFC
27 transistoren en 20 dioden
halfgeleiders:
ca. fl. 1677,— inbouwmodel
richtprijs:
ca. fl. 1780,,-- in houten kast

Sansui
Importeur: Tempofoon
In het Sansui-programma komt een afstemmer voor met de aan
duiding TU 777. Deze afstemmer is met alle apparaten te combi
neren, maar past qua vormgeving volkomen bij de versterker
AU 777. De gegevens zijn:
28 transistoren, 1 FET, 24 dioden
halfgeleiders:
10 W
verbruik:
FM ontvangst
De eerste trap is uitgevoerd met een FET
88 - 108 MHz
afstemgebied:
1,4 \xV voor 20 dB signaal/ruis verhou
gevoeligheid:
ding (1,8 mV IHF)
< 0,8%
vervorming:
signaal/ruis verhouding: > 65 dB
> 50 dB
spiegelonderdrukking:
middelfrequentonderdruk> 95 dB
king:
> 35 dB
stereokanaalscheding:

■
TU 777
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AM ontvangst
afstemgebeid:
gevoeligheid:

535 - 1605 kHz
15 ixV voor 20 dB signaal/ruis verhou
ding
2V
ca. fl. 795,—

uitgangsspanning:
richtprijs:

Sennheiser
Importeur: Kinotechniek
De Sennheiser-installatie Philharmonic bevat vanzelfsprekend ook
een afstemmen, de EFM303, waarmede FM stereo-ontvangst mo
gelijk is. Qua vormgeving en uitvoering past deze afstemmer ge
heel bij de overige Sennheiser componenten.
De afstemknop voor de zenderafstemming op de schaal is gemakke
lijk te bedienen. De sterkteregelaar regelt de uitgangsspanning voor
de radio-uitgang en dient tegelijkertijd als netschakelaar en is met
een trek-druk schakelaar voor het in- en uitschakelen van de auto
matische fijninstelling gecombineerd. Zender-instelling alsook een
ingebouwde stereo-decoder met automatische omschakeling voor
mono en stereo completeren het comfort. Dat een ruisonderdrukker
bij dit apparaat aanwezig is, houden wij voor vanzelfsprekend. Aan
de achterzijde van het toestel bevinden zich de gescheiden uitgang
en voor radio en bandrecorder.
Technische gegevens van de EFM 303:
frequentiegebied:
87,5 - 108,5 MHz
HF-ingang:
symmetrisch 240 fl
10,7 MHz
middenfrequentie:
£ 2 /iV voor 26 dB signaal/ruis verhou
gevoeligheid mono:
ding
1 5 /iV voor 26 dB signaal/ruisver hou
gevoeligheid stereo:
ding

EFM 303
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Deömphasis:
frequentiekarakteristiek:
vervorming bij 400 Hz:
uitgangsspanning bij
400 Hz:
overspreekdemping:

50 \isec. volgens norm
30 Hz
15 kHz ca. 1 dB
^ 1%
0,5 V aan 50 kft
100 Hz tot 6,3 kHz - 35 dB
6.3 kHz tot 10 kHz - 30 dB
10 kHz tot 15 kHz - 16 dB
= 40 dB

piloottoononderdrukking:
hulpdraaggolfonderdrukking:
= 40 dB
verhouding signaal/bromspanning:
^ 60 dB
stroomverzorging:
vermogensopname 6 W
afmetingen:
370 x 100 x 220 mm
richtprijs:
ca. fl. 900,—

ST 80 W

Sony
Importeur: Brandsteden
Op het Sony-programma komen twee afstemmers voor onder de
type-aanduiding ST 5000FW en ST 80W. Deze laatste valt op door
zijn elegante, exclusieve vormgeving. Van de eerstgenoemde
springen de zeer goede cijfers in het oog:
Gegevens ST 5000FW
38 transistoren, 5 FET's, 34 dioden
halfgeleiders:
87 - 108 MHz
afstemgebied:
20 Hz - 15 kHz, ca. 0,5 dB
frequentiegebied:
1,5 mV (IHF)
gevoeligheid:
signaal/ruis verhouding: 1 //V voor 30 dB
3 /iV voor 50 dB
100 ixV voor 70 dB
> 90 dB IHF
spiegelonderdrukking:

middelfrequentonderdrukking:

> 100 dB IHF
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> 65 dB
<0,2% bij 100% modulatie (bij 1 mV antennesignaal, zie figuur)
signaal/stoor verhouding: 70 dB
instelbaar bij 3 - 36 /^V antennesignaal
ruisonderdrukking:
> 40 dB rond 1000 Hz bij 100% modula
kanaalscheiding:
tie (zie figuur)
20 - 15 kHz, 0,5 dB
frequentiegebied:
harmonische vervorming: < 0,35% bij 400 Hz 100% modulatie
loodstoononderdrukking: > 70 dB
hulpdraaggolfonderdruk> 70 dB
king:
700 mV uitgangsimpedantie 10 kfi en
audio uitgangssignaal:
0 - 2 V variabel over 1000 S2
20 W
verbruik:
400 x 145 x 310 mm
afmetingen:
ca. fl. 1785, —
richtprijs:
AM onderdrukking:
vervorming:
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The Fisher
Importeur: Inelco
In de The Fisher reeks komen vier afstemmers voor, waarbij aan
de ingang van drie typen uit deze reeks bijzondere radiobuizen,
Nuvistors zijn toegepast. Nuvistors munten uit door hun goede ei
genschappen bij hoge frequenties en door het kleine ruisaandeel.
De nieuwste ontvanger, de TFM 1000, wijkt van deze drie af door
zijn ingang met FET. De gegevens zijn:
a.f. frequentiegebied:
20 - 15. 000 Hz
gevoeligheid IHF:
1,8 nV
signaal/ruis verhouding: bij 100% modulatie - 70 dB
onderdrukking naburig
kanaal:
70 dB
vervorming bij 100 %
modulatie:
^ 0,2%
middelfrequentonderdrukking:
90 dB
spiegelonderdrukking:
95 dB
ingangs ver sterkertr ap:
80 dB
detector:
teldetector
kanaalscheiding:
> 40 dB
Stille afstemming is aanwezig
richtprijs:
ca. fl.2970,—
Uit deze tabel blijkt, dat de The Fisher TFM 1000 met een teldetector is uitgerust, hetgeen en grote bijzonderheid is. Een teldetector wijkt in alle opzichten van een normale (ratio- of discriminator-) detector af en de gehele ontvanger is daardoor volkomen
anders dan de gebruikelijke FM-ontvangers. Deze bijzondere
schakeling vraagt meestal een uitgebreider aantal onderdelen,
maar heeft enkele bijzondere voordelen, waarvan de lage vervor
ming en de ongevoeligheid voor storingen de belangrijkste zijn.

Trio-Kenwood
Importeur: Inelco
Op de Trio-lijst staan drie afstemmers en een afzonderlijke
stereo-splitser. Van de afstemmer TK500E zijn de volgende ge
gevens bekend.
Een ,,SQUELCH,,-schakeling onderdrukt de ruis tussen de ver
schillende zenders tijdens het afstemmen. Gevoelige ontvangst
door toepassing van Cascode hoogfrequentversterker met Nuvistor
en 5 middenfrequentversterkingstrappen. Door toepassing van een
speciale schakeling wordt een storingsvrije ontvangst verzekerd,
toegepaste halfgeleiders: 21 transistoren
15 germanium dioden
8 silicium dioden
1 zener diode
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1 x 6CW4
2 x 6AQ8
frequentiegebied:
88 - 108 MHz
gevoeligheid:
0,8 mV (voor signaal ruisverhouding
van 20 dB)
1,9 mV volgens IHFM normen
frequentiekai’akteristiek: 20 - 20.000 Hz, ca. 1 dB
FM stereo-kanaalschei
ding:
beter dan 35 dB bij 400 Hz
loodstoononderdrukking: beter dan 55 dB
brom- en ruisniveau:
60 dB (400 Hz, 100% modulatie, 500
microvolt ingangssingaal)
harmonische vervorming: 0,6% (bij 400 Hz en 100% modulatie)
stereo-decoder:
speciale TRIO-schakeling
verbruik:
14 W
afmetingen:
380 x 150 x 30 mm
gewicht:
7 kg
richtprijs:
ca. fl. 1100, —
toegepaste buizen:
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HOOFDSTUK 3

PLATENSPELERS OP DE NEDERLANDSE MARKT

Acoustical
Fabrikant: Acoustical
De platenspeler die door deze importeur zelf wordt vervaardigd
geniet vanaf het begin dat hoogwaardige weergave in Nederland
wordt nagestreefd, grote bekendheid. In de loop van de tijd heeft
het model wijzigingen en technische verbeteringen ondergaan. De
gegevens van het model 3100, welke met een 225 mm of een 300
mm lange pickup-arm kan worden geleverd (prijs resp. fl.440,—
en fl.500,—) zijn de volgende:
twee snelheden:
33 l/2 en 45 toeren
regelbereik van de fijnregeling:
12%
stroomverbruik:
27 watt
aandrijving:
rechtstreeks van de motor op de draai
tafel met snaar pickup-lift.
rumble:
-45 dB, volgens NARTB standaard
ruisniveau:
-57 dB
zweving:
minder dan 0.07% volgens DIN norm
draaitafel:
antimagnetisch, multipertinax. 0 300
mm, gewicht 1605 gr.
motor:
PAPST asynchroon, type KLZ 14.506.660D
afmetingen:
425 x 160 x 365 mm
8,5 kg
gewicht:

i
Model 3100
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Braun
Importeur: Braun Electric N.V.
Op het Braun programma staan enkele platenspelers in verschil
lende prijsklassen. De reeks bestaat uit de PS2, PS402 en PS410,
PCS5, PCS52-E, PS500 en de PS1000.
Van de PS 500 en de PS 1000 zijn de volgende gegevens beschikbaar:
PS 500
De pickup-arm kan door verstelbare contra-gewichten zowel hori
zontaal als vertikaal worden uitgebalanceerd; hij is met een regel
bare zijdrukcompensatie uitgerust. Halfautomatische pickup-lift
(handbediening), uitschakelbare automatische afslag, ingebouwde
stroboscoop, toerentalfijnregeling. Shure magnetisch element
M 75-G. Toerentallen: 16, 33, 45 en 78 rpm. Toerenvariaties min
der dan 0,1%, rumble beter dan 45 dB, brom- en ruisniveau beter
dan 65 dB. Richtprijs ca. fl.800,—.
PS 1000
De aandrijving van de draaitafel geschiedt via een tussenwiel, een
tussenrol en een rubbersnaar. De hydrolische pickup-lift zorgt
voor het zacht opzetten van de arm op de plaat. Automatische af
slag langs foto-elektrische weg. Regelbare zijdrukcompensatie,
ingebouwde stroboscoop, toerentalfijnregeling, bediening door licht
werkende toetsen (sturing van de handelingen geschiedt door mid
del van relais). Uitgerust met het Shure High Trackability systeem
met elliptische diamant M75-E, toerentallen: 16, 33, 45 en 78 rpm.
Toerentalvariaties minder dan 0,1%, rumble beter dan 42 dB,
brom- en ruisniveau beter dan 64 dB. Richtprijs ca. fl. 1300,—.

PS 1000
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BSR
Importeur: Hape
De BSR platenspeler geniet veel belangstelling bij het samenstellen
van een eenvoudige audio-installatie. De instrumenten hebben de
allure van beduidend duurdere platenspelers, maar kosten een
fractie daarvan. Van de automatische speler UA 70 zijn de volgen
de gegevens bekend:
afspeelmogelijkheden:
drie, nl. handopgelegd, automatisch en
automatisch met wisselmechanisme
bediening:
drie schuiftoetsen voor de vier snelhe
den - inschakelen, herhalen en onder
breken - plaatdiameterkeuze
draaisnelheden:
vier, nl. 16, 33, 45 en 78 toeren
plateau-as:
twee stuks, enkele as en wisselas
tussenwiel:
automatisch ontkoppeld
plateau:
verzwaard metaal, 28 cm diameter,
zwart rubber, zwaar geprofileerd dek
zweving (wow en flutter): onregelmatigheid van de draaisnelheid
0,2% RMS
dreun (rumble):
minder dan 0,06% RMS, -38 dB
afmetingen:
montageplaat 33,5 x 28, 5 cm
boven montageplaat hoog^lO cm
richtprijs:
ca. fl. 148, —
De iets eenvoudiger UA 65 kost fl. 120,-

UA 70

Connoisseur
Importeur: WB Electronica
Van de Engelse fabrikant AR Sugden en Co. zijn er drie platenspe
lers, de BD 1, BD 2 en de Connoisseur Classic en twee aizonder
lijke draaitafels, de Craftsman II en de Craftsman IR op de markt.
De beide laatste, met resp. twee (33 1/2 en 45 opm en drie snelhe
den (33 1/3, 45 en 78 opm) zijn geschikt om op een eigen ontwerp
chassis te worden gemonteerd en met een willkeurige arm te wor
den gecombineerd. Van de beide eerstgenoemde complete platen
spelers, welke vrijwel met elkaar overeenkomen, zijn de volgende
gegevens bekend:
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"Classic”
motor:
opgenomen vermogen:
snelheden:
draaitafel:
aandrijving:
gewicht:
stommel (rumble):
bromniveau:
jank:
maten:
max. hoogte:
richtprijs:

synchroonmotor, draait precies 375 opm
bij een netfrequentie van 50 Hz
5W
33 l/3 en 45 opm
260 mm diameter
rubber snaar
3,2 kg
-60 dB gemeten met normale afspeelkarakteristiek (RIAA) en een snij snel
heid van 7 cm/s bij 1 kHz
-80 dB
< 0,1%
380 x 330 mm
50 mm
inbouw zonder arm ca. fl. 150,—
met SAU 2 arm ca. fl.300,—

Craftsman III
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Dual
Importeur: Re ma
Vier voorname platenspelers staan momenteel op het DUAL-programma: De PS400, de 1010, de 1015 en de 1019. De eerste is een
eenvoudige platenspeler voor overeenkomstige installaties. De 1010
en de 1015 daarentegen zijn geschikt voor de betere - en de 1019
voor de beste audio-combinaties.
Sedert de jaren vijftig zijn er in een aanvullende reeks vele typen
platenspelers op de markt gebracht, waarmede de fabrikant bijzon
der waardevolle ervaringen opdeed. We kunnen het bestaan van de
1010, de 1015 en de 1019 dan ook niet los zien van hun voorgang
ers - maar dat is een zaak die de technicus beter aanvoelt dan de
consument. Het is inmiddels al weer ruim vier jaar geleden, dat
met enige ophef de 1019 werd aangekondigd. De ophef was er daar
om, dat behalve de verworven kennis van zijn voorgangers in deze
platenspeler ook de allerlaatste gezichtspunten "waren verwerkt
die men tot dan alleen bij zeer dure platenspelers en professionele
apparaten aantrof. Vervolgens was er de verrassing in kringen van
audiofielen en oprechte muziekliefhebbers, toen men bij een aantal
recensies in de vak- en muziekliteratuur inderdaad bleek dat de
speler bij al zijn soortgenoten opmerkelijk afstak.
Een apparaat als de 1019 kan bestaan dankzij de grote produktie,
waarvan een belangrijk deel over de wereldzeeën wordt gevoerd.
Deze gerichtheid op de export naar Amerika verklaart waarom hij
behalve als (automatische) platenspeler ook als platenwisselaar
werd ontworpen - een mogelijkheid, die het apparaat ten onrechte
met enige verdenkingen belast.
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-hoon de 1010 en de 1015 zeker de aandacht waard zijn, willen
U Sons voor wat de gegevens betreft tot de 1019 beperken.
we
4-polige magnetisch afgeschermde asynmotor:
chroonmotor
16 2/3, 33 1/3, 45 en 78 opm
toerentallen:
max. 6%
fijnregeling:
0,1%
jank:
zie de figuur
rumble:
3,2 kg; diameter 270 mm
draaitafel:
De arm kan met een contragewicht statisch worden uitgebalan
ceerd, waarna de naalddruk met een veer wordt bewerkstelligd.
De dwarsdrukcompensatie geschiedt wrijvingsloos eveneens met
behulp van een veer. De instelling van de veren voor dwarsdruk en
naalddruk geschiedt met behulp van twee ringen met schaalverde
ling.
richtprijs:
inbouw zonder element ca. fl.310,—
met voet en kap ca. fl.400,—

Garrard
Importeur: Tempofoon
Garrard platenspelers genieten eveneens een grote bekendheid,
doordat er van dit merk in de loop der jaren vele typen op de markt
zijn gebracht. Het assortiment is nogal uitgebreid: er zijn thans
acht typen in produktie. Er zijn daaronder drie platenspelers, de
SRP22, SP 20 en SP 25, welke in de eenvoudige muziekinstallatie
een goed figuur slaan. Dan zijn er drie automatische platenspelers,
als de AP75, SL75 en SL95, welke in de betere combinaties een
plaats kunnen vinden. Tenslotte zijn er nog twee platenwisselaars:
model 2000 en de AT50-AT60H. De SL95, welke als auto-transcription turntable wordt aangekondigd, heeft de mogelijkheid om

*

SL 95
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meerdere platen automatisch te spelen, is uitgerust met een hy
draulische pickup-lift, optische naalddrukfijnregeling en regelbare
zijdrukcompensatie. De bediening kan met de hand of automatisch
geschieden. Drie draaisnelheden. Plateau 30 cm#, uit aluminium
gegoten. Inbouwmaten: 39 x 36,5 cm. Prijs voor inbouw zonder
element ca. fl. 378, -

Lenco
Importeur: Naho
In het Lenco assortiment komen drie platenspelers voor: de een
voudige J 655, de wat grotere B-52 en het paradepaardje de L75.
Deze laatste is min of meer de opvolger van de L70, eens het topprodukt van dit merk, met enkele kleine verschillen in de draai
tafel, maar met een volledig nieuw ontwikkelde arm. Bij de L75
behoren onderstaande gegevens:
afmetingen:
385 x 330 mm
motor:
krachtige geruisloze 4-polige motor met
konische as, 15 watt
40.000 gram, 312 mm 0, anti-magnetisch
plateau:
snelheidsrem:
ja
wow en flutter:
DIN 45507 i 0,06%
DIN 45539 ^ -60 dB
rumble:
toerentalschommelingen
minder dan 0,27% bij max. 10% netspanvan het plateau:
ningsvariatie en minder dan 0,3% voor
een element met een naalddruk van 6 p
4
snelheden:
met dwarsdrukcompensatie en tegengepickup-arm:
wicht; speciale lagering door middel van
meslagers; lang 314 mm
lichtgewicht metaal
toonkop:
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naalddruk:
hartafstand draaipunt van
de arm en plateau-as:
afstand naaldpunt over
plateau-as (oversteek):
max. hoekfout bij korrektie-instelling:
richtprijs:

l/2 - 5 p regelbaar met gewicht; mini
maal afspeelbare naalddruk l/2 p
210 mm
17,1 mm
pl/m 0,8°
voor inbouw zonder element ca. fl. 285,-

PE
Importeur: Holland Impex
Van deze fabrikant bestaat het programma uit een eenvoudige pla
tenspeler: de PE36 en twee dito platenwisselaars, de PE 2001 en
de PE2010. Voor de goede stereo-installatie zijn er de PE 33 Stu
dio en PE 34 Hi-Fi platenspelers en een automatische platenspeler/
platenwisselaar: PE2020. Deze platenspeler bezit uitmuntende ge
gevens en behoort te worden gerangschikt onder de beste commer
ciële afspeelapparatuur. In de korte periode sedert de introduktie
heeft het apparaat bij verschillende tests hoge cijfers gekregen. De
onderstaande gegevens sieren de 2020:
motor:
strooiveldarme 4-polige inductiemotor
netspanning:
110/220 V, 50 of 60 Hz
snelheden:
16 2/3, 33 1/3, 45 en 78 t/min
fijnregeling:
plus 3 % tot min 3 %
draaitafel-gewicht:
3,2 kg
draaitafel-diameter:
291 mm
jank (wow en flutter):
< 0,1%
rumble-niveau:
gemeten bij 10 cm/sec. snelheid en
1000 Hz < 43 dB (DIN 45500)
fouthoek:
max. 1,8°
naalddruk:
van 0 - 6 p continu regelbaar
gekoppeld aan naalddrukinstelling
dwarsdrukcompensatie:
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dwarsdruk-correctie:
te gebruiken elementen:
gewicht elementen:
richtprijs:

voor afwijkende naaldtypen en nat/droog
spelen
alle elementen met l/2" bevestiging
3 - 15 gr
zonder element voor inbouw ca. fl. 330,-

Philips
In het Philips produktieprogramma komen naast de bekende popu
laire platenspelers ook enkele typen voor die een passend bestaan
kunnen leiden in de Hi-Fi International combinaties. Analoog daar
mede kunnen we ze in elke goede installatie toepassen. Daarvoor
in aanmerking komen de 22 GA 217 en 22 GA 317 (op ander voet en
met plastic stofkap) en de 22 GA 202. Deze laatste verdient bijzon
dere aandacht, omdat deze platenspeler in enkele opzichten revo
lutionair is. Er komen drie elektronische kringen in voor, om wel
ke reden deze platenspeler de benaming 202 Electronic kreeg.
Hij heeft een elektronisch gestuurde gelijkstroommotor, waardoor
een zeer constante snelheid en minimale jank worden verkregen.
Elektronische fijnregeling van de drie snelheden.
Elektronische, automatische afslag door middel van lichtgevoelige
diode, zodat absoluut geen krachten op de arm worden uitgeoefend.
Tweeledige snaaraandrijving reduceert rumble tot een zeer laag
niveau.
Opnemer arm met behuizing voor alle elementen met standaard 1/2
inch bevestiging en nauwkeurige fijn-instelling van de naalddruk.
De vering van draaitafel en arm zorgt ervoor dat deze speler on
gevoelig is voor schokken en trillingen.

:

202 Electronic
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Verder heeft het apparaat deze kenmerken:
semi hydraulische armlift,
instelbare dwarsdrukcompensatie,
anti statische rubber mat
fraaie houten voet met montageruimte voor transistor-stereovoorversterker type 22 GH 905,
transparante stofkap, die tijdens het spelen gesloten kan blijven.
Deze speler is ook leverbaar voor inbouw onder typenummer
22 GC 002.
Uitwisselbaar stereo-magnetodynamisch opneemelement, hetgeen
voor Philips platenspelers een unicum is. Behalve het door Phi
lips speciaal ontwikkelde element 22GP411 kunnen we ook andere
elementen in de houder monteren, welke vrijheid door vele doehet-zelvers bijzonder wordt gewaardeerd.
De technische gegevens zijn:
snelheden:
fijnregeling:
jank:
rumble:
netvoeding:
motor:
naalddruk:
opnemer ar mwr ij ving:
armlift:
afslag:
afmetingen: (22 GA 202)
inbouw: (22 GC 002)
gewicht:
richtprijs:

33 l/3, 45 en 78 opm

±2%
^ 0,1%
< -60 dB (DIN)
90 - 250 volt
elektronisch gestabiliseerd
instelbaar overeenkomstig naalddrukken
van 1 tot 4 p
horizontaal 1 0,005 gram
(gemeten aan naaldpunt) verticaal
i 0,005 gram
semi-hydraulisch
automatisch door middel van foto-elektrische cel
390 x 340 x 140 mm
360 x 315 x 110 mm
ca. 6,8 kg
ca. fl.480,—

Pioneer
Importeur: L.Wlist
In tegenstelling tot de uitvoerige gegevens van de versterkers, afstemmers en weergevers, zijn de gegevens van de drie Pioneer
platenspelers nogal sober. Analoog aan het andere materiaal heb
ben ook deze componenten, waarvan de typenummers PL25, PL30
en PL41 zijn, een bijzondere fraaie vormgeving. Van de beide
laatstgenoemde spelers wordt een jank van resp. 0.12% en 0,008%
opgegeven en een rumble niveau van resp. -45 dB en -50 dB.
Richtprijzen PL25, PL30 en PL41 zijn resp. ca. fl.600,—, ca.
fl.800,— en ca. fl.1000,104

Sony
Importeur: Brandsteder
De voor muziekreproduktie ontworpen apparaten van Sony zijn van
een uitzonderlijke kwaliteit. Zij vinden in het commerciële reper
toire hun gelijke niet, hetgeen men kan vaststellen aan de hand van
de gegevens van de versterkers, de afstemmer en de onderhavige
platenspeler. De platenspeler is de geruchtmakende PS2000 (met
arm PUA 237) of de PS 3000 (met arm PUA 286). Het apparaat
baarde daarom opzien, omdat de prijs beduidend hoger lag dan wat
men tot nu toe gewend was (ca. fl. 1300,— compleet), maar ook
doordat er zo'n ingenieus aandrijfsysteem in is verwerkt, zoals
tegenwoordig ook de Philips 202 Electronic. Met behulp van een
servo systeem weet men snelheidsvariaties (jank) beneden 0,05%
te houden en het rumbleniveau lager dan 60 dB. De draaitafel zelf
heeft de type-aanduiding TTS3000. Puntgewijze zijn hiervan de
volgende gegevens bekend:
draaitafel:
aluminium spuitwerk, diameter 3000 mm
gewicht:
1,5 kg
motor:
servo geregelde gelijkstroommotor
snelheden:
45 en 33 l/3 opm
snelheid regelsysteem:
oscillator en frequentiediscriminator
snelheidscontrolegebied: 5%
aandrij fsysteem:
kunststof snaar overbrengingsverhou
ding 10 : 1
0,005% rms
jank (wow en flutter):
signaal/stoor verhouding: (rumble > 60 dB
aanlooptijd:
binnen 1 sec.
opgenomen vermogen:
4W
gewicht 5,8 kg
370 x 130 x 380 mm
afmetingen:
De draaitafel is op ca. 0,005 mm nauwkeurig geslepen en vertoont
bij draaiing geen grotere golving dan deze waarde.
inbouwmodel alleen ca. fl.700,—
richtprijs:
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Thorens
Importeur: Audi Trade
Thorens heeft in de betere kringen van audiofielen een zeer beken
de naam, naast die van Triotrack, welke bij de wat zuiniger lief
hebbers van een goed stuk muziek in een goed blaadje staat. Hun
naam en faam danken beide merken aan het feit dat zij reeds zeer
vroeg in de geschiedenis van de pure muziekweergave, de jaren
vijftig, bijzonder goede platenspelers wisten te lanceren. De Tho
rens was de duurste, maar ook de beste - zijn aanwezigheid be
speurde men zelfs op professionele terreinen.
De namen en hun faam zijn inmiddels wel op de achtergrond ge
raakt sinds er van andere fabrikanten goede produkten op de markt
zijn verschenen, maar dat neemt niet weg, dat Thorens nog steeds
in de betere combinaties behoort.
Er zijn vier modellen op de markt: de TD 124 ( richtprijs
ca. fl. 700,—), de TD 135 serie II (richtprijs ca. fl.250,—), de TD
150 (richtprijs ca. fl.300,—) en een platenwisselaar, de TD 224
(richtprijs ca. fl.800,—). Ofschoon deze laatste vanwege zijn bij
zonder verantwoorde constructie en uitstekende eigenschappen in de
eerste plaats de aandacht verdient, volgen hier de gegevens van de
TD 150, de populairste uit de reeks.
Het bijzondere van deze platenspeler is, dat een mechanische schei
ding is verwezenlijkt tussen het voetstuk en de motor enerzijds en
de draaitafel en de PU-arm anderzijds, een configuratie, die we
ook van de Philips 202 Electronic kennen (zie blz. 103). De aan
drijving van de draaitafel geschiedt men een platte rubber snaar,
eigenlijk een aandrijfriem, waardoor een volledige scheiding van
de trillingen van de motor wordt bewerkstelligd. Een zeer laag
rumbleniveau is daarvan het gevolg. Een voorzorg, die we bij een
dergelijke samenstelling dienen te nemen, is dat de platenspeler
stevig op een stabiel meubel of op een speciale constructie aan een
(stenen) muur moet worden geplaatst, omdat in de praktijk blijkt
dat door de bijzonder soepele ophanging de draaitafel en de arm
sterk gaan schommelen als men over een (gammele houten) vloer
loopt of als men tegen het meubel stoot.
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aandrijfgeluid (rumble):

-46 dB volgens DIN 45544
-40 dB volgens NAB
toonhoogte veranderingen: (gelijkloop) ± 0.08%
33 1/3 en 45
toerentallen:
dubbel synchroon motor
aandrijving:
niet magnetisch materiaal 30 cm0
plateau:
3,4 kg
afmetingen:
394 x 325 mm
122 mm
totale hoogte:
TP 13 - exact horizontaal instelbaar,
PU-arm:
eigen resonantie beneden 10 Hz.naalddruk instelbaar van 0,5 tot 4 gr
TP 50 shell (kophouder) - horizontaal
en verticaal instelbaar
geschikt voor alle elementen
inbouw met arm ca. fl. 300,—
richtprijs:
met voet en arm ca. fl. 325, —
zonder arm voor inbouw ca. fl.265,—

Triotrack
Importeur: Acoustical
Een triotrack was in de jaren vijftig een begrip bij die amateurs,
die wel grote ambities, maar ook een krappe beurs bezaten. Se
dert de lancering van het aandrijfsysteem met tussenwiel, rubbersnaar, verende motorophanging en centrifugale toerenstabilisator
en -regelaar, is er alleen iets aan het uiterlijk van deze platen
speler veranderd. De serie omvat thans drie modellen, de 643,
605 AH en de 665 Automatic. Deze laatste verdient onze bijzonde
re aandacht vanwege de kenmerkende eigenschappen:
Motorisch bediende armlift en automatische opzetinrichting voor
diameter van 17, 25 en 30 cm platen.
Automatische armlift aan het eind van de plaat, tevens uitschakelaar.
Antistatische rubbermat. Voorziening om insteekvoorversterker
zonder behulp van enig gereedschap te monteren.
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Uitgebalanceerde pickuparm met een lage eigenresonantie van 9 Hz
en vaste antiskating inrichting.
Groot draaiplateau met lichtmetalen rand, ingebouwde 45 t adaptor
met 33 t stroboscoop.
Wat betreft de technische gegevens is de 665 Automatic gelijk aan
de 605AH.
motor:
11 W, geheel afgeschermd met speciale
voedingswikkeling voor voorver sterker
15 volt
snelheden:
16, 33, 45 en 78 t
fijnregeling:
met ca. 10%
zweving:
beter als 0,15% topwaarde
beter als -35 dB
rumble:
afmetingen:
355 x 300 mm
85 mm
inbouwdiepte:
richtprijs:
inbouw ca. fl. 209, —

Transcriptor
Importeur: N.V. Selctronie
Een van alle andere platenspelers afwijkende vormgeving en con
structie vinden we in de Transcriptor (MA 77 S) draaitafel en PUarm. Zoals op de afbeelding is te zien is het geheel van zo’n won
derlijke samenstelling, dat schrijver zelf, toen hij het model op
de Fiarex *68 aanschouwde, op het eerste gezicht beslist niet in de
gaten had met een platenspeler te doen te hebben. Daar komt men
pas later achter als een grammofoonplaat wordt opgelegd, die dan
op een overigens geheel normale wijze wordt afgespeeld.
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Het bijzondere van het apparaat is dat geen normaal zwaar gegoten
en nageslepen draaitafel wordt toegepast, doch een vrij dunne,
stevige plaat met naar keuze drie of zes gewichten. De aandrijving
geschiedt met een snaar - altijd weer een voorwaarde voor trillingarme overdracht. Op de platenspeler wordt een arm toegepast
met een bijzondere lagering, waarbij een trage vloeistof als dempings- en ondersteuningsmiddel voor de stift dient. De arm wordt
stabiel en resonantievrij vastgehouden door een middenstift, die
een diep vloeistofreservoir is opgesteld. De wrijving in dit sys
teem is zo laag, dat deze in alle vlakken met normale middelen
niet meetbaar is, terwijl toch, tengevolge van de stabiliteit en de
demping in de vloeistof de bewegingen van de arm volkomen con
troleerbaar zijn. Van de draaitafel zijn de volgende gegevens be
kend:
maten grondvlak:
416 x 431 mm
120 mm zonder, 171 mm met kap
hoogte:
totale wow en flutter:
beter dan - 0,015% (of 0,001% bij toe
passing van 6 gewichten)
bij 33 l/3 tpm -56 dB
rumble:
richtprijs:
ca. fl. 1250. —
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HOOFDSTUK 4

PICKUP-ARMEN OP DE NEDERLANDSE MARKT

In dit hoofdstuk worden een aantal van de in ons land verkrijgbare
pickup-armen behandeld.

Acoustical
Fabrikant: Acoustical
Ontworpen voor hun platenspeler, maar daarmede een los-vaste
combinatie vormend, kan de All-balance type 2400 pickup-arm
ook afzonderlijke gekocht worden. De arm wordt in twee uitvoe
ringen geleverd, en wel in een lengte van 225 mm en in een lengte
van 300 mm. Richtprijs ca. fl. ca. fl.56,—

Type 2400

ADC
Importeur: Transtec
Het toepassen van bijzondere tere pickup-elementen als de ADC 10
vraagt uiterst licht beweegbare, stugge armconstructies. Ten be
hoeve van dit en andere goede elementen wordt door de Audio Dy
namics Corporation zelf uit walnotenhout een bijzondere arm ge
construeerd.
Deze ADC-40 Pritchard arm bezit een kleine massa, is stijf van
constructie, dempt zeer goed de resonanties, is bijzonder licht
gelagerd en heeft een uiterst bescheiden voorkomen. De hoge prijs
(ca. fl. 160,—) ziet men er op het eerste gezicht niet aan af, maar
als men weet dat er andere armen zijn die ongeveer net zoveel kos
ten en ongeveer dezelfde technische kwaliteiten bezitten, dan is de
ze prijs zeker gerechtvaardigd.
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Pritchard arm

B&O
Importeur: Acoustical
De B & O pickup-arm ST/L-150 is van een zodanige constructie,
dat er alleen B & O pickup-elementen op toegepast kunnen worden.
Waar de B & O arm van een zeer goede kwaliteit is, zou dit een
nadeel kunnen zijn voor die mensen die een goede arm graag met
een goed element willen combineren, ware het niet dat de bijpas
sende pickup elementen eveneens zeer aantrekkelijke produkten
vormen. Met het materiaal is het voor een bijzonder gunstige prijs
mogelijk een heel goede afspeelcombinatie samen te stellen. De
arm is statisch gebalanceerd door een contragewicht achter het
draaipunt van de arm. De naalddruk wordt ingesteld door middel
van een veertje. Zoals het goede armen betaamt is ook voorzien in
een dwarsdrukcompensatie.
De arm is 223,5 mm lang en de naalddruk is instelbaar tussen 1 en
4 p.

ST / L - 15°

Connoiseur
Importeur: W.B. Electronica
Er worden door deze fabrikant drie typen armen op de markt ge
bracht: de Classic, de SAU1 en de SAU 2. Deze laatst genoemde
wijkt op e'én punt belangrijk van alle andere armen af: de horizon
tale en vertikale draaipunten van de arm zijn 45° verdraaid. Hier
door ontstond de mogelijkheid op de eenvoudigst denkbare wijze
een dwarsdrukcompensatie te verwezenlijken, door aan de middel
ste van de beide cardanische ringen, waarmede dit stelsel verge
lijkbaar is, een gewicht te bevestigen.
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Doordat de pickup-lift aan de houder van de arm is ondergebracht,
presenteert de SAU 2 zich als een compacte, gemakkelijk te mon
teren eenheid, die zeker de aandacht waard is als wij onze draai
tafel met een betere arm willen completeren.
Gegevens:
Om 45° verdraaide lagers (kogellagers).
Automatische dwarsdrukcompensatie.
Tegen trillingen ontkoppeld tegengewicht.
Montage in een gat van 16 mm#. Armhoogte instelbaar.
Gewicht voor montage van l/2M 8 U elementen.
Hydraulische liftdemping.
Lengte ca. 200 mm
richtprijs ca. fl. 120,—.

Deel van de SAU 2 classic arm

Lenco
Importeur: Naho
De arm van de platenspeler L 75 wordt door de importeur ook los
op de markt gebracht. De totale lengte van de arm bedraagt 310
mm, de effectieve lengte tussen naaldpunt en draaipunt is 227 mm.
De max. fouthoek bedraagt bij een oversteek (afstand naaldpunt plateau-as) ca. 0,8°. De arm kan over 25 mm op verschillende
hoogten worden ingesteld. Met behulp van een contragewicht wordt
de zeer licht beweegbare, op meslagers rustende arm in balans ge
bracht, waarna met een Ideiner gewichtje de naaldkracht wordt in
gesteld door de arm in onbalans te brengen. Een eenvoudige in
richting met een klein gewichtje verzorgt de compensatie van de
dwarsdruk.
Richtprijs ca. fl. 100,—.
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Lenco L 75

Ortofon
Importeur: Auditrade
Ortofon brengt drie armen op de markt, de SMG 212 met 228 mm
lengte, de RMG 309 met een lengte van 320 mm en de RS 212 met
een lengte van 228 mm.
Alle drie de armen worden geleverd inclusief liftmechanisme en
kophouder. Ofschoon ook de beide eerstgenoemde armen uitmunten
door hun zeer gunstige prestaties, om welke reden zij jarenlang
bij de audiominnaars in trek zijn geweest, valt de aandacht toch
vooral op de laatste, de RS212.
Als nieuwste model zijn hierin de beste eigenschappen verenigd,
terwijl ook een mechanisme voor dwarsdrukcompensatie is aange
bracht. In tegenstelling tot de andere armen wordt de naalddruk
ingesteld d.m.v. een veertje en niet meer door de onbalans van
de arm.
Prijzen resp. ca.: fl. 155,—; fl.280,— enfl.300,-

RS 212
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Sony
Importeur: Brandsteder
De twee leverbare pickup-armen PUA 237 met een lengte van 237
mm en de PUA 286 met een lengte van 286 mm, vormen evenals de
draaitafel het summum van schoonheid en kwaliteit. Evenals de
SME-arm (importeur Transtec) ontlenen beide instrumenten hun
kwaliteit aan de bijzonder nauwkeurige lagering en de nauwkeurige
instelling van de statische en de laterale balans m.b.v. excentri
sche contra- en zij gewichten.
Richtprijzen: PUA 237 ca. fl.300,—; PUA 286 ca. fl.350,—

SME
Importeur: Tempofoon
De SME-arm geniet bekendheid door zijn sierlijke vormgeving,
het chroomwerk en de talloze frutseltjes, die nodig zijn om een
goede statische balans en dwarsdrukcompensatie te verwezenlijken.
Doordat de pickup-lift met de arm is samengebouwd, is de bevest
iging m.b.v. één gat eenvoudig te verwezenlijken. De arm wordt
in twee lengten, en wel 225 mm (type 3009) en in 300 mm (type
3012) op de markt gebracht.
De uiterst geringe wrijving van de lagering laat het toe de arm met
de geringe kracht van 0,02 p aan het armeinde vertikaal en horizon
taal te bewegen.
Richtprijs resp. fl.329,— en fl.359, —

SME arm 3012
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Transcriptor
Importeur: N. V. Selectronie
Bij de bijzondere Transcriptor draaitafel kunnen drie Transcrip
tor Fluid-armen met lengten van resp. 225 mm, 250 mm en 300
mm geleverd worden. De arm is ontworpen voor normale PU-elementen met 1/2"-bevestiging en een eigen gewicht van max. 16
gram en een max. naaldkracht van 3 p. Vanzelfsprekend wordt de
arm geleverd met een inrichting voor dwarsdrukcompensatie en
een piekup-lift. Zie ook onder hoofdstuk 14 de Transcriptor draai
tafel.
Richtprijs ca. fl. ca. fl. 275,—
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HOOFDSTUK 5

PICKUP-ELEMENTEN OP DE NEDERLANDSE MARKT

ADC
Importeur: Transtec
Dankzij de soms wel schrik en jalouzie wekkende voorsprong, wel
ke de Amerikanen op ons Europianen voor hebben, treffen we op
de Nederlandse markt veel goede componenten uit die contreien
aan. Voor wat de groeftasters betreft worden de beste resultaten
verkregen met Shure, Empire en ADC elementen, waarvan hier te
lande uitgebreide series worden uitgebracht. De ADC reeks telt
zes typen, waarvan de ADC 10 en zijn latere serie ADC 10 E Mark
n, met de aantrekkelijke prijs van resp. fl. 222,— en fl.322,—
het topmodel vormt.
De opmerkelijke grote compliance van de ADC 10 E Mark n, welke
liefst 35 x 10“6 cm/dyne bedraagt, staat het toe, het element met
een naalddruk van minder dan lp (7/8 p) de moeilijkste muziekpassages feilloos af te tasten. De fraaie frequentiekarakteristiek van
de elementen toont de figuur.
Gegevens:
impedantie:
520 mH, Q = 3
afsluitweerstand:
47 - 100 ü
frequentiegebied:
10 - 20.000 Hz ± 2 dB
kanaalscheiding:
30 dB van 50 - 10.000 Hz
gevoeligheid:
4 mV bij 5,5 cm/sec snij snelheid
intermodulatie:
1 l/2 % (400 en 4000 Hz bij 14,3 cm/sec)
naalddrukgrenzen:
l/2 - 1 gram (7/8 gram exact instelbaar
door opschuiven van naaldhouder)
naald:
verwisselbaar
diamant:
bi-radiaal, afrondingsstralen 8 x 18 /xm
naaldmassa:
^ l/2 milligram effectief bewegend
aftasthoek:
15°
35 x 10“6 cm/dyne
compliance:

«g? = m
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Karakteristieken van de ADC 10 E

Audio Technica
Importeur: Rema
De prestaties van deze Japanse dynamische elementen kan men
niet los zien van hun prijzen, welke minder bedragen dan kwaliteitovereenkomende typen van andere makelij. Dit geldt dan vnl.
voor de eerste en de laatste uit de serie van vier typen, die hier
worden geïmporteerd. De prijzen van de elementen liggen tussen
ca. fl. 47.— en fl. 80. —

B&O
Importeur: Acoustical
De door deze fabrikant gefabriceerde dynamische pickup-elementen waren in de eerste plaats bestemd voor de eveneens door B & O
zelf geconstrueerde armen. De afbeelding toont zo!n element, waar
van er twee typen zijn: de SP 7 en de SP .9. Gegevens van deze ele
menten ontbreken, maar men kan gevoeglijk aannemen dat deze
goed zijn. Het is de gunstige verhouding tussen prijs en kwaliteit
die de elementen snel populair hebben gemaakt, om welke reden
beide typen ook voor montage in andere armen worden uitgevoerd
onder de type aanduiding SP 6 en SP 8. Deze elementen bezitten een
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montage beugel met 1/2 inch gaten, bestemd voor bevestiging
volgens de genormaliseerde bevestigingswijze.
Prijzen SP 6 fl. 75. — SP 7 fl. 75. — SP 8 ü. 125. — SP 9 fl. 125. —

B & O element

BSR
Importeur: Hapé
Van BSR is een goed keramisch stereo-element op de markt onder
de aanduiding C 1. De hoge spanningafgifte, nl. 0,5 V bij een snel
heid van 5 cm/sec maakt het bruikbaar voor de zeer eenvoudige
muziekversterkers, in tegenstelling tot de gebruikelijke keramische
elementen, die vaak twee maal zo kleine spanning afgeven. De vrij
grote compliance van 5 x 10”6 cm/dyne maakt het mogelijk met een
naalddruk van 2 a 6 p af te spelen. Frequentiegebied 30 • • • 10.000
Hz t 3 dB; kanaalscheiding ca. 20 dB. Richtprijs ca. fl. ca. fl.18,—

Connoisseur
Importeur: W.B. Electronica
Op het Connoisseur programma staat een keramische stereo PUelement onder de aanduiding SCU1.
Gegevens:
effectieve naaldmassa:
1 mg
compliance:
vertikaal 8 x 10-6
lateraal 12 x 10-6
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afspeeldruk:
afgegeven spanning:

naaldafronding:
kanaalscheiding:
bevestiging:
frequentiegebied:
richtprijs:

2 ... 4 p
150 mV met 2 MS2 belasting, geen cor
rectie benodigd.
50 mV met 100 MS2 belasting, RIAA ka
rakteristiek gewenst
12 h 15 /im stereo
25 dB bij 1000 Hz
l/2M standaard
30 ... 16.000 Hz t 2 dB
ca. fl. 55, —

Decca
Importeur: Auditrade
Het Deram keramische stereo-element verdient zeker onze belang
stelling als onze gedachten uitgaan naar een goed keramisch ele
ment. De geringe naaldmassa maakt afspelen met een naaldkracht
van ca. 3 p mogelijk, waarbij door de geringe naaldmassa van 1 mg
nog een vervorming optreedt. Er zijn twee modellen, waarvan het
transcriptiemodel het meest aantrekkelijk is. De gegevens daarvan
zijn:
1 mg (bij 45°)
6
naaldpuntmassa:
lateraal 10 x 10 - cm/dyne
compliance:
vertikaal 6 x 10~6 cm/dyne
2-4p
naalddruk:
40 - 12.000 Hz - 3 dB (bij rechte ver
frequentieweergave:
sterker automatisch gecorrigeerd)
50 mV/cm/sec/kanaal
spannings afgifte:
2 Mfi (leidingscapaciteit door lange af
belastingsimpedantie:
geschermde snoeren hebben praktisch
geen invloed op de frequentieweergave)
afrondingsstraal naald
13 a 15 /im (diamant)
punt:
-20 dB bij 1000 Hz
overspreekdemping:
ca. fl. 50,—
richtprijs:

!
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Op het programma staan ook nog twee dynamische elementen, zo
als de MK IV C 4 E met elliptische diamant, richtprijs ca. fl.250,—
en de SC4E "super” uitvoering, richtprijs ca. fl. 320,—. Voor de
eigen Decca armen zijn er tenslotte nog de H 4 E en de SH 4 E voor
resp. ca. fl. 240,— en ca. fl.320,-

Elac
Importeur: Brandsteder
De hegemonie van de Amerikaanse fabrikanten Shure, Empire en
SME, die met hun kwaliteits pickup-elementen jarenlang het HiFi
beeld in Europa beheersten, wordt momenteel ernstig bedreigd
door twee even goede elementen van resp. Duitse (Elac) en Engel
se bodem (Goldring). in de Elac reeks komen voor de typen 244/17
(fl.85, —), de 344/17 (fl. 105, —), de STS444/12 (fl. 105, —) en de
STS444/E (fl. 195,—), welke zich slechts door hun scherp concur
rerende prijzen van de Amerikaanse typen onderscheiden.

Empire
Importeur: Rema
Op het Empire programma staan zeven dynamische stereo-elementen in de prijs, die ligt tussen fl. 70, — en fl. 340, —. Reeds voor
fl. 100,— bezit men het type 808 E, dat met een compliance van
12 x 10”® cm/dyne en een elliptische diamant met de merkwaardige
afrondingsstralen 10 en 23 /im een goede weergave verzekert. De
beste elementen met een compliance van 25 x 10-® en 30 x 10~6
cm/dyne en een elliptisch geslepen diamant 5 x 17 \i vertonen de
voor degelijke typen normale prijzen van fl. 200, — en fl. 340,Van drie van de zeven elementen de volgende gegevens:
Model Empire 808 E
frequentiegebied:
10 ... 24.000 Hz
kanaalscheiding:
> 30 dB
belastingweerstand:
47.000 fl
compliance:
12 x ÏO”6 cm/dyne
naaldkracht:
2-3p
naald:
elliptisch 10 x 23 \i
richtprijs:
ca. fl. 97, —

999 VE
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Model Empire 808 TE
fr equentiegebied:
kanaalscheiding:
belastingweer stand:
compliance:
naaldkracht:
naald:
richtprijs:

32.000 Hz
> 30 dB
47.000 fi
25 x 10-6 cm/dyne
0,5 - 2 p
elliptisch 5 x 17 \x
ca. fl. 189, —

Model Empire 999 VE
fr equentiegebied:
kanaalscheiding:
belastingweerstand:
compliance:
naaldkracht:
naald:
richtprijs:

6 ... 35.000 Hz
> 30 dB
47.000 n
30 x 10”6 cm/dyne
0,5 - 1,5 p
elliptisch 5 x 17 \x
ca. fl.339,—

6

Goldring
Importeur: Naho
Naast twee keramische stereo-elementen, de CS 90/CS 91E en het
draaiomtype CS80D/CM60D, zijn er van Goldring twee dynamische
monaurale systemen, de "580” en de M600M en een viertal dynami
sche stereo-elementen in de serie "800” op de markt. De kerami
sche elementen CS 90 en de CS 91E zijn voor hun soort van een zeer
goede kwaliteit. Vooral de tweede, welke een elliptische diamant
heeft, toont fraaie gegevens.
De aftasters in de G 800 serie zijn vanzelfsprekend het meest inte
ressant, getuigende onderstaande gegevens van twee van de vier
G800 elementen.

G 800
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Model G800
type:
frequentiegebied:
gevoeligheid:

kanaalscheiding:
statische compliance:
effectieve massa van
de naaldpunt:
naaldpunt:
naaldkracht:
bevestiging:
vertikale aftasthoek:
afscherming:
richtprijs:

Model G 800 Super E
type:
frequentiegebied:
gevoeligheid:

kanaalscheiding:
statische compliance:
effectieve massa van de
naaldpunt:
naaldpunt:
naaldkracht:
bevestiging:
vertikale aftasthoek:
afscherming:
richtprijs:

magn. stereo/mono
20 - 20.000 Hz
1 mV/cm/sec; deze gevoeligheid is nor
maal, andere fabrikanten zouden opgege
ven hebben: 5 mV bij een snij snelheid
van 5 cm/sec
25 dB bij 1000 Hz en nergens ^ dB
20 x 10"® cm/dyne
- 1 mg
13 /! diamant
1-3 gram
int. standaard l/2M
15°
mu-metaal
ca. fl. 100,—
magn. stereo/mono
10 - 27.500 Hz
0,8 mV/cm/sec; deze gevoeligheid is
normaal, andere fabrikanten zouden op
gegeven hebben: 5 mV bij een snij snel
heid van 5 cm/sec
25 dB bij 1000 Hz en nergens - 15 dB
35 x 10"® cm/dyne
£ 0,8 mg
20 \i x 8 \i elliptische diamant
0,5 - 1,25 gram
int. standaard l/2”
150
mu-metaal
ca. fl.275,—

Ortofon
Importeur: Auditrade
Er worden twee verschillende monaurale en drie stereo-elementen
op de markt uitgebracht. Het betreft hier allemaal dynamische sys
temen, welke naar uitvoering (in kophouder of voor inbouw in ande
re merken PU-armen) naaldvorm (ronde of elliptische diamant) en
gewicht zijn onderverdeeld, waardoor het totale assortiment op vijf
mono en elf stereo-uitvoeringen komt. De Ortofon elementen bezit
ten bewegende spoelen in een statisch magnetisch veld, welke con
figuratie altijd een zeer lage uitgangsimpedantie als consequentie
heeft. Een in de kophouder, onder de platenspeler of in de verster 122

ker ingebouwde transformator verhoogt deze aanpassing. Vooral in
professionele kringen geniet de Ortofon een goede naam, omdat de
ze fabrikant de eerste was, die met het dynamische principe zeer
goede resultaten wist te boeken. Het nieuwste type, de SL15, is
een van de best denkbare aftasters ter wereld.
Gegevens SL15.
2 S2 (met transformator geschikt voor
uitgangsimpedantie:
normale dynamische PU-ingangen)
effectief bewegende
0,9 mg
naaldmassa:
0,75 ... 1,5 p
naaldkracht:
0,2 mV bij 5 cm/sec
uitgangs sp anning:
15 \x elliptisch of
diamant:
18 ji x 8 ii rond
15°
aftasthoek:
25 x 10“6 cm/dyne
compliance:
20 ... 30 dB
kanaalscheiding:
frequentiegebied:
10 ... 40.000 Hz
ca. fl. 210,—
richtprijs:
Ortofoon element

v*

Philips elementen met de 22 GP 411
links in de reeks.

Philips
Naast de normale reeks kristal, keramische en dynamische elemen
ten voor de eigen Philips platenspelers, d.w.z. met de speciale
insteekbevestiging, is er voor het topmodel 202 Electronic ook een
universeel toepasbaar PU-element met 1/2" bevestiging: de
22GP411. De gegevens daarvan zijn:
22GP411
opneemelement:
stereo, magneto-dynamisch
systeem:
20 - 20.000 Hz
frequentiebereik:
6 mV/5 cm sec-1 per kanaal
afgegeven spanning:
> -20 dB bij 1000 Hz
kanaalscheiding:
ca. 10 x 10"6 cm/dyne
compliance:
geslepen uit diamant
naaldpunt:
0,015 mm
afrondingsradius:
2 h 3 gram
aanbevolen naalddruk:
ca. fl. 80, —
richtprijs:
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Pickering
Importeur: Inelco
Uit het bijzonder omvangrijke assortiment komen eigenlijk alleen
de V15 elementen in aanmerking voor een goede weergeefinstallatie. In het bijzonder geldt dat voor de V15/2 en V15/3 standaard
typen, welke zijn onderverdeeld in de AM en AT voor ca. fl. 90,—
en in de AME en ATE voor ca. fl. 140,—. Uitvoerige gegevens ont
braken.

Ronette
Vertegenwoordiging: Naho
Het pickup materiaal van deze vaderlandse onderneming leent zich
zeer goed voor populaire muziekinstallaties. Voor de monaurale
weergeefketens is er het reeds uit de jaren vijftig daterende TX88
draaiom-element, dat destijds door zijn gunstige prestaties een
welverdiende aandacht trok en onder de kristal elementen ook he
den ten dage het beste figuur slaat.
Voor stereoweergave leent zich het beste het draaiom-element
TO 105. Kristal-elementen kunnen bij de eerste stappen op het ge
bied van de geluidsweergave, waarbij van radioversterkers of an
dere eenvoudige versterkers gebruik wordt gemaakt, goede dien
sten bewijzen. Doordat kristal-elementen een hoge spanning afge
ven kunnen ze direkt op elke versterkeringang worden aangesloten.
Richtprijs TX88 ca. fl.14,25
Richtprijs TO 105 ca. fl.20

Ronette T 88

Shure V15

Sony VC 8E

Shure
Importeur: Tempofoon
Het Shure element verdient in audio-kringen grote vermaardheid
door de uitgelezen reeks, waarin typen van verschillende kwalitei
ten en prijsklassen voorkomen. Een element van hoge klasse vin
den we reeds in het type M44-7 (fl. 99, —) of voor slechts tien gul
den meer de M44-5 (fl. 109,—). Een van de laatste Shure ontwik
kelingen is de M75-G voor fl. 139,—. De drie kostbaarste elemen124

ten zijn de M 55-E, M 75-E en de V15, welke met een elliptische
diamant de laagste aftast-vervormingen realiseren.(prijzen resp.
fl. 175, —, fl. 245,— enfl.345,—). Het betreffen natuurlijk alle
maal dynamische elementen, waarvan de naaldhouder een hoek van
15° met het plaatoppervlak insluit. Het frequentiegebied loopt prak
tisch vlak van 20
20.000 Hz (de V15 tot 25.000 Hz) met een
piekje rond 14 kHz, wat bij de meeste huidige dynamische elemen
ten het geval is. De bewegende naaldmassa is zeer gering, de compliance van alle typen is beter dan 20-10-6 cm/dyne, waardoor een
goede aftasting gerealiseerd wordt. Een uitschieter in het reper
toire vormt de V15, en in het bijzonder de V 15 Mark n. De goede
kritieken, die dit element ten deel vallen worden door de fabrikant
en importeur terecht in hun reclamecampagne gebruikt. Waarin
het element alle andere typen en merken slaat is de grote compliance en de bijzonder grote volgzaamheid of aftastbekwaamheid, of
hoe men de door de fabrikant zelf bedachte term "trackability" zou
moeten vertalen. Het element kan zeer sterke muziekpassages met
minimale naaldkracht (ca. 1 p) onvervormd aftasten, waardoor een
minimale plaatslijtage optreedt (d.w.z. dat de plaat ook na twintig
keer draaien nog even gaaf klinkt als de eerste keer) en alle nuan
ceringen behouden blijven. Als men nagaat, dat bij een grammo
foonplaat de maximale snij snelheid 5 cm/sec bedraagt, maar dat
men de neiging heeft om deze groter te nemen 10 a 15 cm/sec om
een grotere dynamiek te verkrijgen, terwijl de V15-11 de hieron
der opgegeven snij snelheden kan verwerken, dan begrijpt men, dat
het element inderdaad zijn tijd vooruit is.
Gegevens V15-11:
3,5 mV
uitgangs spanning:
3/4 ... 1 1/2 p
naalddruk:
bij 400 Hz 18 cm/sec bij 0,75 p
volgzaamheid:
bij 1000 Hz 26 cm/sec bij 0,75 p
bij 5000 Hz 26 cm/sec bij 0,75 p
bij 10.000 Hz 18 cm/sec bij 0,75 p
20 ... 25 kHz
frequentiegebied:
> 25 dB bij 1000 Hz
overspraak:
> 17 dB bij 500 en 10 kHz

Sony
Importeur: Brandsteder
Op het Sony-programma staat een dynamisch element met het prin
cipe van bewegende spoel in een magnetisch veld. In tegenstelling
tot de Ortofoon elementen, die volgens ditzelfde principe werken,
is de spanningafgifte van de Sony VC 8 E beduidend hoger, zodat
geen aanpassingstransformator gewenst is. Het frequentiegebied
is aan de hoge zijde, rond 14 kHz nogal sterk gepiekt, maar de kanaalscheiding is goed. De elliptische diamant en de geringe naald
massa (compliance 30 x 10“6 dyne) garanderen een goede aftasting.
Richtprijs ca. fl.210,—.
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MAGNETOFOONS
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Aangezien een bandrecorder (magnetofoon is beter) vaak een op
zichzelf staande eenheid vormt en over deze instrumenten alleen
al een heel boek geschreven kan worden, willen we slechts melding
maken van een aantal goede typen. Het grote assortiment huis-,
tuin- en keukenmagnetofoons leent zich niet voor toepassing in een
goede weergeefinstallatie, om welke reden hier alleen de beste
worden genoemd.
Bij de aanschaf biedt de fabrikant vaak een keuze uit een 2/2 spoor
versie (twee geluidssporen met elk de halve breedte van de band)
of een 2/4 spoor uitvoering (twee geluidssporen met een kwart
breedte van de band), waardoor er in totaal vier sporen (twee stereokanalen) geregistreerd kunnen worden.
Aangezien de resultaten evenredig beter worden met de breedte
van het geluidsspoor, verdient het aanbeveling geen 2/4 spoor uit
voering te nemen, maar een 2/2 spoor. Dit ondanks de beweringen,
dat het met de huidige bandkwaliteit geen verschil zou maken of de
spoorbreedte een factor 2 verschilt.
Tevens kiest men een bandrecorder, welke een bandsnelheid 19,05
cm/s bezit, omdat de weergeefkwaliteit daarvan beter is dan bij
een lagere bandsnelheid. Voorts verdient een bandrecorder met
drie motoren, te weten één aandrijfmotor en twee opspoelmotoren,
de voorkeur boven die typen, die alles met één motor doen. Ten
slotte is een magnetofoon met drie koppen (wiskop en gescheiden
opneem- en weergeefkop) te prefereren boven één met twee kop
pen (wiskop en gecombineerde opneem-weergeefkop). Bij een drie
koppen bandrecorder kan men het geluid tegelijk van de band af
luisteren terwijl het wordt opgenomen, waardoor men direct een
goed inzicht heeft in de kwaliteit van het geluid.

Akai
Importeur: Fodor
De Akai magnetofoons met de bijzondere registratiemethode, nl.
met behulp van een afzonderlijke bijstroomkop, waardoor de ver
liezen van de hoogste frequenties als gevolg van deze bij stroom
worden vermeden, worden in een uitgebreide variëteit in Neder
land, geïmporteerd. Het programma omvat voornamelijk 2/4 spo
ren typen, maar ook enkele 2/2 spoor typen (X355 voor ca.
fl.2675,— en de X300 voor ca. fl. 2095,—). Dankzij de genoemde
registratiemethode, welke als "crossfield" (kruisveld) systeem be
kend staat, is het frequentiegebied aanmerkelijk groter dan met
126

dezelfde bandsnelheden volgens het normale registratieproces ge
realiseerd kan worden.

\

H

h <!mm5V

TG 27

Dual
Importeur: Rema
Behalve door zijn platenspeler 1019 en kwalitatief steeds beter wor
dende versterkers, zoals de CV40, geniet Dual in de audiowereld
van het goede materiaal ook weer bekendheid door zijn bandrecorderdek TG 27. Het apparaat bezit geen eigen hoofdversterker, waar
door het zich specifiek voor toepassing in een muziekinstallatie
leent. Richtprijs ca. fl.500,—.
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Ferrograph
Importeur: Enga Sound
Op een lijn te stellen met de beste commerciële bandapparatuur ,
zoals b.v. die van de Zwitserse Studer/Revox, zijn de Engelse
Ferrographs. In kringen van kritische muziekliefhebbers en de
"strebers” naar technische volmaaktheid maken de Ferrograph
"series 7" de warmste gevoelens van bekoring en bewondering
wakker. Dankzij de prachtige moderne vormgeving doen deze ap
paraten niet meer zo typisch Engels aan als hun voorgangers. De
toestellen zullen daarom velen wat meer aanspreken, ofschoon
voor technische produkten de prestaties de doorslag moeten geven,
en die zijn sedert de introductie nimmer overtroffen.
Richtprijs ca. fl.2400,— a fl.2800,-

Nordmende
Importeur: Koelrad N. V.
In het programma voor de betere weergeefinstallatie komt de magnetofoon HiFi 800l/T voor. Behalve in combinatie met de andere
componenten uit de 8001 reeks, kan de bandrecorder ook op zich
zelf worden gebruikt. Het apparaat bezit alle kenmerken van een
zeer goede machine, neergelegd in de fraaie, sobere constructie
en de goede elektronische schakeling waarin niets is gedaan, dat
tot compromissen zou leiden.
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Philips
Een apparaat met prachtige cijfers, welke boven die van het nor
male huis-, tuin- en keukenrepertoire uitstijgen, is de kortgele
den door Philips gelanceerde PRO 12. Deze bandrecorder bezit al
le technische aspecten die echte goede magnetofoons kenmerken,
zodat wij mogen aannemen, dat men ook hier het terrein wil ver
overen.
Richtprijs ca. fl.2128,—

Revox
Importeur: Electrona N.V.
De Revox bandrecorders genieten sedert de beginjaren van de mag
netische geluidsregistratie (na 1950) zo’n grote bekendheid, dat in
dit bestek een beknopte beschrijving van het modernste apparaat, de
A 77 eigenlijk niet voldoende eer aan dit materiaal doet toekomen.
Behalve door de ontwikkelde elektronische schakeling is van dit
laatste vooral de bijzondere aandrijving, nl. een gestabiliseerde
Papst capstanmotor zeer interessant. Voor toepassing in een audio-installatie is de A77 als inbouwchassis zonder eindversterker,
prijs fl. 1648,—, het meest interessant. Voor slechts fl.200,—
meer bezit men de A 77-CVV met twee 10 watt eindversterkers
130

voor inbouw, hetgeen een bijzonder gelukkige combinatie is, om
dat de eindversterkers van goede kwaliteit zijn en nergens anders
voor fl. 200,— verkrijgbaar zijn. Tenslotte is er nog de A 77 CS
en A 77 CSVV in console uitvoering en de A 77 K als kofferapparaat
(resp. fl. 1700, —, fl.1900,— en fl.2000, —).
Speciale aandacht willen we besteden aan het Revox Multiplex fil
ter, dat gewenst is bij het opnemen van stereo radioprogramma’s
om piep- en fluittonen te vermijden (zie figuur hier onder). Het
Revoxfilter is daarom bijzonder, omdat het een zeer goede door
laat- en dempingskarakteristiek bezit en omdat het gemakkelijk
met andere audio-installaties is te combineren. De ingangsimpedantie is nl. zo hoog, dat het op elke afstemmer, waarachter dit
filter dient te worden aangesloten, kan worden toegepast.
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Saba
Importeur: Holland Impex N.V.
De Saba magnetofoon 600 SH is in zijn klasse een bijzonder goed
apparaat, waarin de fabrikant geen enkele vereenvoudiging heeft
doorgevoerd, die iets aan de strengste te stellen eigenschappen
zou afdoen.
Richtprijs ca. fl. 2300,—.

TDR
Importeur: N.V. Selectronic
Met de uiterlijke verschijningsvorm van een professionele machine
is de TRD serie 600 magnetofoon met zijn zeer goede technische
gegevens een van de fraaiste Engelse typen, die hier op de markt
worden gebracht. De TRD kan in een adem worden genoemd met
de meest volmaakte opneemapparaten die de laatste tijd op de
markt zijn verschenen. Richtprijs ca. fl. 2520,—

TRD

Uher
Importeur: Electrotechniek N.V.
Van het aantrekkelijke repertoire magnetofoons in de 700 serie is
geen enkele meer in produktie. De fabrikant schakelt thans over
op een nieuwe serie. Momenteel staan zes draagbare recorders op
het programma en één zeer goed console apparaat, de "Royal de
Luxe”. Dit toestel leent zich voor toepassing in goede audio com
binaties. Prijs fl. 1600,—.
Van de nieuwe serie vraagt vooral de Variocord 23 de aandacht
vanwege zijn gunstige prijs in relatie tot de bijzondere eigen
schappen. Prijs fl.600,— enfl.650.
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HOOFDSTUK 7

WEERGEVERS OP DE NEDERLANDSE MARKT

In dit hoofdstuk komen weergevers voor, waarvan de schrijver op
grond van de door de fabrikant verstrekte gegevens en zo mogelijk
de opgedane ervaring meent dat het bruikbare typen zijn. Aange
zien het weergever-aanbod bijzonder groot is, werd een keuze ge
maakt uit het repertoire van de verschillende fabrikanten. Een
door de consument zelf voor te nemen luistertest zal de uiteinde
lijke doorslag bij de aanschaffing moeten geven.

Amroh
Door Amroh zelf worden drie weergevers samengesteld en wel de
"Minibox" de "Duet” en de "Combo III". Voor de kleine woon
vertrekken en de populaire toepassing leent zich de eerste.
De tweede, de Duet is een nieuwe tweewegscombinatie, be
staande uit een 16,5 cm lage tonen en een 6,5 cm hoge tonen luid
spreker. Het vermogen van de Duet is 8 W en het frequentiebereik 50 - 18.000 Hz.
De Combo III is een nieuwe driewegscombinatie bestaande uit een
20 cm lage tonen, een 12,5 cm midden tonen en een 5 cm hoge
tonen luidspreker. Het vermogen is 15 W en het frequentiebereik
loopt van 45 - 18.000 Hz. De prijzen zijn op aanvraag te ver
krijgen.

De minibox, Duet en de Combo III
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AR (Arcoustic Research)
Importeur: Enga Sound
In het AR-programma komen enkele weergevers voor met de aan
duiding AR 2 en AR 2a, AR 3, AR4 en AR 5. Het betreft hier kleine
weergevers, waarvan slechts beknopte gegevens beschikbaar zijn.
De prijzen van dit Amerikaanse materiaal zijn nogal hoog; een
luistertest zal de doorslag moeten bieden.
Richtprijzen:
AR3 ca. fl. 1200, —; AR4 ca. fl.345,—; AR5 ca. fl.1000,—;
AR 2 ca. fl. 550,— en AR 2a ca. fl. 700,-
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Arena
Importeur: Inelco
In het Arena-repertoire komen twee drukkamersystemen (HT 14 en
HT 17) en vier akoestische boxen voor, waarvan de HT 18 op grond
van zijn gegevens voor de goede muziekinstallatie geacht wordt.
Gegevens HT 18:
inhoud:
55 liter
hoogte:
640 mm
breedte:
410 mm
diepte:
260 mm
belastbaarheid (continu): 25 W
luidsprekers:
0 5 mm; 0 12,5 mm en 0 250 mm
frequentiegebied:
20 - 20.000 Hz
overgangsfrequentie van
het wisselfilter:
600 Hz en 3000 Hz
uitvoering:
teak en palissander
gewicht:
15,2 kg
ca. fl.345,—
richtprijs:
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Audax
Importeur: Importeur: Delcon - Holland
In de Clovis reeks zijn vijf weergevers opgenomen, waarvan de
gegevens zo beknopt zijn, dat alleen een luistertest de l^waliteiten
aan de dag kan leggen. De luidsprekers dragen de aanduiding Audimax 1 t/m 5. Deze laatste, met de afmetingen 330 x 300 x 570 en
een belastbaarheid van 40 W, is een goede weergever.
Richtprijs ca. fl.resp. fl.98, — ; fl.210,— ; fl.247,— ; fl.350,—
en fl.475,—

Braun

Importeur: Braun Electric Nederland N.V.
De bijzondere vormgeving van de Braun-componenten komt vooral
bij zijn weergevers tot uiting. Onze ervaring met Braun-weergevers beperkt zich tot de grotere weergevers als de L800 en de
L1000, waarvan men niet aan de goede kwaliteit behoeft te twijfe
len. Vooral de L 1000 ligt ons na aan het hart. Het is een weerge
ver voor grote vertrekken, hoewel wij ons afvragen wie de zeer
tegenstrijdige verlangens van haar/zijn partner en die van zich
zelf weet te combineren: de afmetingen bedragen nl. 750 x 1000 x
330 mm. Van de kleinere luidsprekers verdient de L800 bijzondere
aandacht. Door Braun wordt in licentie een elektrostatische weer
gever gefabriceerd onder de type-aanduiding LE 1. Deze weerge
ver wordt tesamen met de in Nederland verkochte Quad elektrosta
tische weergever tot de beste van het wereldrepertoire gerekend.
Zie verder Quad.
Richtprijs L800 ca. fl. 760,—; L 1000 ca. fl.3035,-
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Dual
Importeur: Rema
Even uitgebreid als de serie platenspelers, elektrofonen en afspeelcombinaties is van deze fabrikant het assortiment weergevers: er
staan acht typen op het programma.
Beter dan de beknopte gegevens van deze weergevers licht een luistertest in de demonstratiezaal van de importeur of bij een hande
laar ons in over de kwaliteiten van dit materiaal.

Dynaco
Importeur: Acoustical
Van Dynaco zijn er in Nederland drie typen weergevers op de
markt, de M4, de M 25 en de M45. Ook hier verstrekt de impor
teur of handelaar ons zelf middels een luistertest de gewenste in
formatie.
Richtprijzen: resp. ca. fl.210,— ; fl.280,— en fl.690,—

Elac
Importeur: Van Reyssen
Bij onze rondgang op de Fiarex *68 (vaktentoonstelling voor elek
tronica) troffen wij op de gezamenlijke Engelse afdeling een stand
aan van de Engelse fabriek ELAC: fabrikanten van weergevers niet te verwarren met de Duitse fabrikant Elac, welke de bekende
platenspelers op de markt brengt. Het Engelse programma luid
sprekers omvatte een groot aantal typen voor velerlei doeleinden.
Als complete weergever werd- één type aangeboden onder de aan
duiding "E 6-S". De afmetingen bedragen 280 x 204 x 153 mm, de
belastbaarheid is 10 W.
Richtprijs ca. fl. ca. fl.85,—
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Fane
Importeur: Enga Sound
Deze fabrikant fabriceert o.a. twee uitmuntende weergevers onder
de aanduiding 602 en 603, waarin een bijzonder soort hoge tonenluidspreker wordt toegepast: de Innofane. De 602 en 603 bezitten
elk een driewegsysteem met speciale lage midden- en hoge tonenluidspreker. De belastbaarheid bedraagt ca. 20 W, de prijzen
worden op aanvraag verstrekt.
De weergave van dit (Engelse) materiaal is, vooral ook dankzij de
bijzondere kwaliteiten van de hoge tonenluidspreker, zeer goed.

Goodmans
Importeur: Rema
Deze Engelse onderneming trok enkele jaren geleden sterk de aan
dacht met de lancering van een kleine drukkamerweergever, de
Maxim. Als eerste gelanceerd en behept met zeer goede eigenschap
pen heeft deze kleine weergever baangebroken voor alle andere
"drukkamer" weergevers, die daarna door andere fabrikanten op de
markt werden gebracht.
Schrijver zelf heeft iets tegen dit kleine materiaal, omdat het hoe
dan ook altijd achter blijft bij grotere weergevers, maar de Maxim
is zo'n geval waarvan de weergave altijd weer opvalt door de door
zichtigheid en de "aanwezigheid" van het geluid. In het kleine inte
rieur verzorgt de Maxim, achteloos in een wandmeubel geplaatst,
een aangenaam luistergenot.
Voor de grotere vertrekken laten wij de keuze vallen op de Mezzo
II (afmetingen 300 x 490 x 225 mm) of de Magnum K (380 x 610 x
285 mm). In deze laatste zijn drie weergevers ondergebracht, wel
ke via een driewegswisselfilter met de overgangsfrequentie op 1500
en 6000 Hz worden gevoed.
Richtprijs Maxim ca. fl.205,Richtprijs Magnum K ca. fl.535,.■ •

Magnum K
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Grundig
Importeur: Sieverding
In het Grundig-repertoire komen negen typen voor, welke opvallen
door de verscheidenheid aan stijlen, waarin de kasten zijn opge
trokken. Luistertests doen ons ook hier de beste weergever naar
voren komen.

Hapé
Op het Hapé-programma staan drie weergevers in de lage prijs
klasse (fl.60,—; fl.42,— en fl. 80,—). Evenals de versterkers en
het overige programma van Hapé lenen deze weergevers zich goed
voor de eenvoudige muziekinstallatie.

JBL (Lansing)
Importeur: Inelco
Het typisch Amerikaanse assortiment J.B. L. -weergevers omvat
ongeveer negen grote weergevers en vier kleinere. De verschil
lende typen zijn in groepen onderverdeeld, waardoor de uiteinde
lijke keuze minder moeilijk valt.
Bekend in het repertoire is de uitzonderlijke JBL Paragon. Be
halve deze reus en de eveneens uitzonderlijk grote Olympus, wel
ke in het gemiddelde Nederlandse interieur niet passen, zullen
vooral de drie Barons’, de Rhodes, Lancers en Libra bij de koper
de aandacht trekken. Tenslotte is er de Studio Monitor, die met
zijn schappelijke afmetingen (765 x 605 x 510 mm) en geprezen
weergeefeigenschappen de veeleisende muziekliefhebber zal trek
ken.

Jordan Watts
Importeur: Enga Sound
In het assortiment van deze fabrikant komen enkele weergevers
voor, waarin een luidspreker met uitzonderlijke kwaliteiten wordt
toegepast. Deze module komt onder punt 25.5 aan de beurt. De
weergevers zijn de ”Janet” en de "Jumbo” (ca. fl.320,—); de
"Juno" en de "Julliet" (ca. fl. 400,—);de "Gemini" (ca.fl.700,—)
en de "Jupiter" (ca. fl.800,—) en tenslotte een bijzondere weer
gever, de "Stereola" (DPS 100), welke als één geheel is uitge
voerd (richtprijs ca. fl.2500,—).

Kef
Importeur: Transtec
Achter deze naam gaat een groot Engels concern schuil, waarvan
een uitstekende reeks weergevers op de markt is verschenen.
Naast de "Maxim" van Goodmans, is het de "Cresta", die van de
kleine weergevers al vele malen de aandacht op zich heeft geves
tigd. Van de echte weergevers trekt schrijver zelf de "Concord"
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het meest aan, een weergever die met gewoon luisteren al zijn
begaafdheden aan de dag legt. Bij het persen van deze uitgave was
de aangekondigde "Carlton" nog niet uitgebracht, maar het lijdt
geen twijfel dat wij ook hier met één van de beste weergevers te
doen hebben. Een demonstratie bij handelaar of importeur neemt
alle twijfel dienaangaande weg.
De goede kwaliteiten van de KEF-weergevers vindt zijn oorsprong
bij de bijzondere luidsprekers, welke niet met een normale papie
ren conus zijn uitgerust, maar met een stug kunststoflichaam, dat
alle elektrische golfbewegingen zonder deformaties aan de lucht
overdraagt. Deze werkwijze kennen wij o.a. ook van Wharfedaleluidsprekers, die evenals de KEF goede prestaties leveren. Als
gevolg van het kunststof-lichaam is de massa daarvan, ondanks de
toepassing van het uiterst lichte schuimplastic zoals dit o.a. door
de verpakkingsindustrie wordt toegepast, vrij groot, waardoor tesamen met een soepele ophanging een zeer lage eigen resonantie
wordt bewerkstelligd. De behuizing van de luidsprekers brengt de
ze wel omhoog, maar hij blijft altijd nog zo laag, dat wij met een
zeer goede laagweergave te maken hebben.
(Resonantiefrequentie van de Carlton bedraagt 45 Hz, als gevolg
van de langzaam afzakkende frequentiekarakteristiek kunnen ook
nog frequenties tot minimaal 20 Hz worden weergegeven!)
Prijs: Cresta ca. fl. 200,—
Celeste ca. fl.328,—
Concord ca. fl.495,—
Carlton ca. fl. 1100,—

!
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Concord
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Carlton

Leak
Importeur: Auditrade
Van Leak zijn er o.a. twee weergevers, de "Sandwich" en de
"Mini-sandwich" in de handel, welke bij luisterproeven bijzonder
goede eigenschappen aan de dag leggen. De kracht van de systemen
schuilt in de bijzondere luidspreker-conus, welke uitzonderlijk
stug is en bij alle frequenties en geluidssterkten zijn oorspronke
lijke vorm, dus die van een-conus, behoudt. Zoals al onder punt
toegelicht, breekt een normale, conventionele papieren conus bij
bepaalde frequenties op. De toepassing van moderne kunststoffen,
zoals het bekende stugge schuimplastic, dat ook veelvuldig voor
verpakkingsdoeleinden en warmte-isolatie wordt gebruikt, maakt
het mogelijk een conus te fabriceren, welke bij een minimaal ge
wicht (kleine massa) de grootste sterkte bezit.
Een dergelijke werkwijze wordt o.a. ook door Philips toegepast
in zijn grote en kleine "lagetonen-pomp". De Leak-luidsprekers
bezitten daarenboven nog een aluminium deklaag, die de stugheid
tot het maximale opvoert.
Van de gegevens laat onderstaande grafiek ons de "volmaakte"
weergeefkarakteristiek van de Sandwich zien.
Richtprijs Sandwich ca. fl.570,— Mimi Sandwich ca. fl.395,—

Si

liiü
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Sandwich

!
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Mini Sandwich

Frequentiekarakteristiek van de "Sandwich"
141

Nivico
Importeur: Bovema Elaprat
Van dit merk is er naast een uitzonderlijke serie versterkers en
ontvangers ook een bijzondere bolvormige weergever op de markt
onder de type-aanduiding GB=1E. Het kenmerkende hiervan is dat
het geluid naar alle kanten wordt rondgestraald, waardoor men
hoegenaamd geen last meer heeft van een meer of minder sterk
richtingseffect, zoals wij dit zo vaak bij normale weergevers be
merken.
De diameter van de bol, welke in het moderne interieur een apart
plaatsje zal innemen, bedraagt 34 cm. Doordat er vier speciale
lage tonen- en vier hoge tonenluidsprekers in zijn verwerkt, zoals
ook in drukkamerweergevers worden toegepast, is de belastbaar
heid bijzonder hoog: nl. 80 W. Het frequentiegebied bedraagt 20 20.000 Hz, maar de fabrikant vertelt daarbij niet hoe vlak de ka
rakteristiek is. Bij luisterproeven maakte de weergever een prach
tige, droge indruk, maar over een opmerkelijke laagweergave wa
ren we het niet met onszelf eens.
Richtprijs ca. fl.700,—

GB = IE en LB

Nord mende
Importeur: Koelrad
Op het Nordmende-programma is in de 800 T-serie, waarin goede
muziekcomponenten zijn samengebracht, een weergever onder de
aanduiding LB 60 opgenomen. Hierin komen drie luidsprekers voor.
De belastbaarheid bedraagt 30 W en het frequentiegebied ligt tus
sen 35 - 20.000 Hz. Afmetingen: 700 x 356 x 153 mm.
Richtprijs LB 60: ca. fl. 317,—
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Importeur: Holland Impex N.V.
In de PE-reeks komen vijf weergevers voor onder de aanduiding
LB 5, LB 6, LB 10, LB 20 en LB 30 met hierachter een T of een H,
al naar gelang de voorzijde stof of hout is. De laatste in de serie,
de LB 30 heeft goede gegevens, die aan de hand van een luistertest
bevestigd kunnen worden.
Gegevens LB 30:
belastbaarheid:
35 W
frequentiegebied:
35 - 22.000 Hz ca. 3 dB
5
impedantie:
inhoud:
27 liter
luidsprekers:
1 lage tonenluidspreker
2 x midden en hoog
afmetingen:
hoogte 270 mm, breedte 580 mm en
diepte 250 mm
gewicht:
ca. 10.5 kg
uitvoering:
notenhout
ca. fl. 220,—
richtprijs:

i
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i
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Philips
Bij het inwinnen van gegevens bleek dat de Philips-weergever
22GL562, waarin de befaamde "lage tonen pomp" AD 5201S was
ondergebracht, niet meer in de handel is. Daarvoor in de plaats
gekomen is een andere weergever, waarin de fabrikant - iets an
ders kan hij zich ook niet permitteren - betere eigenschappen heeft
weten te leggen. Deze weergever, de 22RH480, heeft de volgende
gegevens:
35 - 20. 000 Hz
frequentiegebied:
40 W
belastbaarheid:
35 liter
inhoud:

;

11
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lage tonen 250 mm 0
midden tonen 130 mm 0
hoge tonen 50 mm 0
scheidingsfrequenties:
500 en 4000 Hz
afmetingen:
541 x 391 x 216 mm
klankschakelaar:
1. middentonen onderdrukt (achtergrond
muziek)
2. geen onderdrukking
3. hogetonen onderdrukt
Naast deze weergever zijn er nog vier kleinere, waarvan de
22 GL 566 met slechts 15 liter inhoud goede kenmerken aan de dag
legt.
Richtprijs 22 RH 480 ca. fl.429,—
Richtprijs 22GL566 ca. fl.215,—
luidsprekers:

Pioneer
Importeur: L. Wüst
Het weergeverassortiment van deze Japanse fabrikant telt elf ver
schillende weergevers. De opgave van de gegevens is zeer be
trouwbaar, hetgeen de kwaliteit van het materiaal onderstreept.
In gunstige verhouding tot zijn afmetingen staan de gunstige eigen
schappen van de CS52 (210 x 340 x 220 mm), richtprijs ca. fl.
en de CSA50 (390 x 660 x 308 mm), prijs ca. fl.
De grootste weergever (SC 100 met 600 x 960 x 445 mm) heeft een
frequentiegebied van 20 - 20.000 Hz (min of meer recht) en leent
zich om die reden voor de grote afluistervertrekken.
Richtprijs CS 100 ca. fl.2000,—

Quad
Importeur: Transtec
Quad en elektrostatische weergever.
Twee begrippen, welke niet van elkaar gescheiden zijn te denken:
De kwaliteiten van de Quad-weergever (de fabrikant brengt slechts
één type op de markt) kan men niet aflezen uit de technische gege
vens. En het bijzondere van de weergever is ook niet zo zeer gele
gen in de vormgeving, welke naar mijn smaak beduidend minder is
dan de in licentie vervaardigde Braun-weergever LE1.
Neen, de QUAD ESL (Electro Static Loudspeaker) munt uit door
zijn natuurgetrouwe weergave. De afwezigheid van kastresonanties
en luidsprekerkleuring geven de best denkbare weergeefkwaliteit,
welke wel door enkele andere "normale" weergevers wordt bena
derd, soms wel evenaard, maar nimmer wordt overtroffen (Leak,
KEF). Dat kan ook eigenlijk niet meer, want als de vervorming tot
een onhoorbare lage waarde is teruggebracht, is het doel bereikt.
Bij de ESL is de kracht gelegen in de geringe massa van het membraam, dat de elektrische trillingen op de lucht overdraagt. Bij
een ESL zijn het elektrische velden i.v.p. magnetische, die het
membraan doen bewegen. Door dit grote verschil valt de construc144

tie beduidend anders uit dan van een gewone luidspreker - er zijn
zelfs geen punten van overenkomst te vinden. Het elektrostatische
principe is al heel oud, en er zijn ook van andere fabrikanten wel
elektrostatische luidsprekers in de handel voor het midden- en
hoge tonengebied, maar geen enkele fabrikant dan Quad heeft tot
nu toe het frequentiegebied tot 45 Hz weten te verlagen.
Richtprijs ca, fl. 720,-

i

ESL

(
i

Rogers
Importeur: Enga Sound
Wil men geen grote weergevers in huis en ook niet in de gebruike
lijke drukkamerweergevers vervallen, dan kan de "Wafer” (wafel) weergever van Rogers uitkomst bieden. Deze zeer platte (ca. 65
mm dikke) luidspreker kan vlak tegen de muur worden gehangen.
Teneinde toch nog voldoende kastinhoud te krijgen, werden de ove
rige afmetingen (breedte en hoogte resp. 450 x 325 mm) nogal
groot.
Overige gegevens:
belastbaarheid:
12 W muziek (d.w.z. ca. 6W nominaal)
impedantie:
15 fl
frequentiegebied:
40 - 16.000 Hz
ca. fl. 265,—
richtprijs:

Saba-Telewatt
Importeur: Holland Impex N.V.
Het assortiment van deze onderneming telt vier weergevers: de
TL3 of TL4 (resp. 4 en 6 fl), de LB90 met een inhoud van 120 li
ter, de TL 10 en de TX4. Deze laatste (met een inhoud van ca. 60
liter) en de LB 90 verdienen bijzondere aandacht. Blijkens de gege
vens hebben de ontwerpers serieuze pogingen ondernomen om iets
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goeds op de markt te brengen, waaraan ook het gebruik van kwaliteitsluidsprekers als de Electro Voice T8M en de T 35 niet vreemd
is.
Naast deze serie is er nog het normale Saba-programma met zes
verschillende weergevers, waarvan de typen in, IVA en V het wel
zullen doen. Een luistertest geeft de doorslag.
Richtprijzen van de drie laatst genoemde zijn resp. ca. fl.400,—,
ca. fl.500,— en ca. fl.1000,—.

Sansui
Importeur: Tempofoon
Vier verschillende weergevers worden er door Sansui gelanceerd
onder de typering: SP 30, SP 100, SP 200 en SP 300. Dat ook bij
deze fabrikant een goede kwaliteit het streven is, blijkt uit het
combineren van verschillende luidsprekers en de openheid, waar
mee de meetresultaten worden getoond.
Hieronder de karakteristiek van de SP 200, welke boven 1000 Hz
drie verschillende wegen volgt, afhankelijk van een hoge tonen
schakelaar achter op de kast. Het in stappen regelen van de hoge
(en soms ook de lage- of midden-) frequenties wordt wenselijk geacht
acht om de akoestische eigenschappen van de woonkamer en de
eigenschappen als gevolg van de plaatsing daarin te compenseren.
Richtprijs SP 200: ca. fl.545,_

SP 200
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Sennheiser
Importeur: Kinotechniek
De microfoonfabrikant heeft een ondeelbare muziekinstallatie op
haar programma staan, de HS303 "Philharmonic", waarvan de
bespreking in hoofdstuk 9 in een keer geschiedt.

i
Ê
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Karakteristieken van de SP 200

Sony
Importeur: Brandsteder
Bij het uitgelezen repertoire versterkers, de afstemmer en de
platenspeler behoren vanzelfsprekend kwalitatief overeenkomende
weergevers. De serie omvat drie tamelijk kleine weergevers, de
SS 23, SS 103 en SS 2800 en twee grote, de SS3100 en SS3300. Aan
gezien elk van de weergevers in beide groepen hun bijzondere
trekken hebben, kan alleen een luisterproef aantonen welke de
in verhouding tot de prijs.
beste is
Richtprijzen resp.: ca. fl.125,—; ca. fl.200,—; ca. fl.425,—;
ca. fl.765,—; ca. fl.1100,—.
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Sony S 3300

Tannoy "GRF"

Tannoy
Importeur: Enga SoUnd
Tannoy - dan denken wij onwillekeurig steeds weer aan politie
auto^ en snerpende, blikke weergave: tannoy "public address"luidsprekers genieten vanwege hun kwaliteiten als buitenluidspre
ker, waarbij over grote afstand spraak moet worden overgebracht,
grote bekendheid. Behalve deze staalharde schreeuwers staan er
echter ook klankvolle weergevers voor huiskamergebruik op het
programma. Dit programma is nogal omvangrijk, o.a. de "Moni
tor Gold", de "Audiometric", de "Lancaster" (als rechthoekig mo
del of als hoekweergever) en o.a. ook nog de "York" met de meest
Engelse vormgeving, die ik ooit gezien heb. De modellen zijn in
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar met 0 30 of 0 35 cm luid
sprekers als basreflexkast of akoestische box.
In al deze weergevers wordt een bijzondere Tannoy-luidspreker
toegepast.
De kwaliteit van dit materiaal is vanzelfsprekend goed, hetgeen
aan de hand van een luistertest kan worden vastgesteld.
Richtprijzen: op aanvraag.
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Tannoy "Lancaster"

doorsnede Tannoy "GRF"
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Melton
Denton

Wharfedale

Super Linton

Importeur: Amroh N.V.
Van deze Engelse fabrikant, welke reeds vroeg in de geschiedenis
van de betere weergave bekendheid kreeg door zijn bekende luid
sprekers, hier te lande op uitnemende wijze vertegenwoordigd door
het importbedrijf, dat zich vooral op amateurtoepassing toelegde,
zijn er vijf verschillende weergevertypen op de markt.
In de smaak valt de Super Linton weergever, die met een inhoud
van 22 liter (afmetingen: 250 x 250 x 480 mm) nog juist in elk
interieur passen, maar toch niet zo klein zijn dat een goede
weergave van de lage frequenties in gevaar komt. Behalve
deze weergever zijn er de Denton (ca. fl. 190,—), de Melton
(ca. fl. 398,—), de Dovedale III (ca. fl. 545,—) en de
Rosedale (ca. fl. 775,—) welke alle de goede muziekinstal
latie complementeren. .
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WB
Fabrikant: WB Electronica N.V.
Van Amsterdamse bodem worden er in Nederland vijf weergevers
uitgebracht, de WB Universal I en II, de WB Selectone, de WB
Master en de WB Topmaster.
Het betreft hier laaggeprijsde weergevers, welke het beluisteren
waard zijn.
Richtprijzen: Universal I ca. fl. 80,—
Universal II ca. fl. 100
Selectone
ca. fl. 120 »
Master
ca. fl. 170 >
Topmaster ca. fl.240,~
i —
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HOOFDSTUK 8

HOOFDTELEFOONS

In dit hoofdstuk worden een aantal hoofdtelefoons genoemd.
In het algemeen zal men een hoofdtelefoon alle'e'n dan boven norma
le weergevers verkiezen als men de muziek op normale sterkte wil
beluisteren zonder daarbij anderen overlast te bezorgen.
Aangezien de gegevens van hoofdtelefoons al even summier zijn als
die normaliter van weergevers worden verstrekt, zal uiteindelijk
een luistertest de doorslag moeten geven. De keuze van een hoofd
telefoon is overigens niet zo moeilijk als bij weergevers, aange
zien het assortiment maar zeer beperkt is.

AKG
Importeur: Rema
Op het AKG programma staan negen hoofdtelefoons, waarvan drie
typen, de K 20, de K 50 en de K 60 voor goede weergave in aan
merking komen. De K 20 en de K 60 worden met een impedantie
van 600 ft geleverd; de K 50 met naar keuze 75 ft of 400 ft.

AKG

Beyer
Importeur: Electric Sound
Ook Beyer hoofdtelefoons bieden een goede weergeefkwaliteit.
Het aanbod betreft de DT 48 en de DT 96 A. Beide typen komen
in verschillende uitvoeringen voor; b.v. met microfoon en induc
tie ontvanger. De impedanties zijn resp. 5 ft of 25 ft en 400 ft.
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Concertone
Importeur: Naho
Onder de aanduiding HP 790 levert de importeur een hoofdtelefoon,
welke alleszins bruikbaar is voor een waarlijk luistergenot. Het
frequentiegebied ligt tussen 30 - 20.000 Hz, de impedantie bedraagt
8 ft.

Nivico
Importeur: Bovema Elaprat
Op het Nivico programma komt één hoofdtelefoon voor, de STH-2E,
welke evenals de meeste buiten Europa gefabriceerde hoofdtelefoons
een impedantie van 8 ft heeft.

Nivico

Sansui

!.

Importeur: Tempofoon
Deze Japanse fabrikant heeft één type op zijn programma, de SS-2.
De technische gegevens zijn gelijk aan die van de vorige telefoons,
met dit verschil, dat de impedantie 8 ft is. Een luistertest dient
ook hier weer de doorslag te geven. Een aardigheid van de fabri
kant is, dat hij een schema bij de telefoon meegeeft, waarin men
kan zien hoe een versterker, waarop geen speciale hoofdtelefoon
aansluiting aanwezig is geschikt kan worden gemaakt voor het
8 ft-type.

I
ƒ

Sennheiser
Importeur: Kinotechniek
Het assortiment omvat twee typen, die voor een zeer goede weer
gave in aanmerking komen. De modernste, de HD 414 is volgens
beduidend afwijkende grondslagen geconstrueerd: de achterzijde
van de beide weergeefsystemen is open, waardoor als voornaam
ste gunstig gevolg geen resonanties in het lage frequentiegebied
optreden. Het frequentiegebied is naar de onderzijde zeer ruim.
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tot lager dan 20 Hz. Door een combinatie van stekers en adopters,
welke bij de telefoon worden geleverd, kan vrijwel altijd een
aansluiting op versterkers (of bandrecorders) worden gemaakt.

Sennheiser
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HOOFDSTUK 9

BEGRIPPEN UIT DE VERSTERKERDOKUMENTATIE

9.1. Aanpassing
Bij een muziekinstallatie dienen alle componenten op elkaar aange
past te zijn. Dat wil niet zeggen dat de eenheden qua vormgeving
bij elkaar moeten passen, maar dat ze elektrisch gezien goed bij
elkaar moeten horen.
Bij de luidsprekers dient men op de impedantie (zie impedantie) te
letten: deze is veelal 8 ft (over de gehele wereld genormaliseerd),
soms echter 4 ft (Duitsland en de Skandinavische landen) of 16 ft
(Engeland). Het vermogen (zie: Vermogen) van de weergever moet
gelijk of groter zijn dan van de versterker. Bij kleiner vermogen
zal de versterker onherroepelijk de weergave vernielen, indien het
geluid te hard wordt weergegeven.
Bij de ingangen moet vooral op de gevoeligheid (zie: Gevoeligheid)
worden gelet. Ook de impedantie komt hier om de hoek kijken:
Voor de kristal pickups ca. 0,5 a 1 Mft bij een gevoeligheid van ca.
200 mV.
Voor keramische pickups ca. 2 Mft bij een gevoeligheid van 50 mV,
of ca. 50 kft bij een gevoeligheid van 5 mV.
Voor dynamische pickups 50 kft bij een gevoeligheid van 5 mV.
Voor afstemmers ca. 100 kft bij een gevoeligheid van 100 mV.
Voor bandrecorders ca. 100 kft bij een gevoeligheid van 500 mV.

9.2. Audioapparatuur
Alle apparaten, zoals versterkers, bandrecorders, platenspelers
en weergevers, die dienen om geluidstrillingen, ook wel audiotrillingen genoemd, te verwerken, versterken, op te nemen of weer
te geven, worden audio-apparaten genoemd. De audiotechniek is
die van de geluidstechniek, een audiotechnikus is een geluidstechnikus.

9.3. Afstemmerversterker
Ook wel genoemd: radiover sterker, ontvangerversterker, tuneramplifier (Engels), Steuer-Gerat (Duits).
Teneinde de kosten van een muziekinstallatie laag te houden worden
versterker en ontvanger vaak gecombineerd tot e'en ondeelbare een
heid. Deze bezuiniging omvat het voedingsdeel van de afstemmer
plus kast en de bedrading tussen afstemmer en versterker. Vanzelf155
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sprekend is de combinatie van een versterker met een ontvanger
ook uit technisch oogpunt aantrekkelijker. Een nadeel is dat men
zich in één keer een grotere uitgave moet getroosten, ofschoon de
kosten wel lager zijn dan als een gescheiden versterker en afstemmer wordt aangeschaft.

9.4. Automatische beveiliging
Ook wel genoemd: automatische zekering
automatische afslag
Aangezien de eindtransistoren van een versterker defect raken als
er een te grote stroom door loopt, hetgeen geschiedt als de luidsprekerleiding wordt kortgesloten of de luidspreker impedantie te
laag is, heeft een moderne (goede) transistorversterker een be
veiliging tegen dit soort overbelasting. Op zijn minst is voorzien
in normale zekeringen, doch deze bieden geen beveiliging tegen
het doorbranden van de eindtransistoren.
Sommige versterkers zijn voorzien met een automatisch in werking
tredend beveiligingssysteem, dat onmiddellijk bij een te grote
stroomafname de voedingsspanning uitschakelt, waardoor alle com
ponenten gespaard blijven. Na verhelpen van het defect werkt de
versterker weer. Een vereiste is dat de beveiligingsschakeling ab
soluut snel werkt. Thermische beveiliging geeft geen beveiliging
tegen kortsluiting; deze treedt alleen in werking als de transistoren te heet worden.
De beste versterkers zijn zodanig ontworpen, dat de stroom niet
boven een veilige waarde kan komen, waardoor de beveiliging
a.h.w. in de schakeling is ingebouwd. De fabrikant vermeldt dat
in zijn reclame.
Zie ook: microfuses.

9.5. Balansregelaar
Bij een stereoversterker wordt de geluidssterkte op normale wijze
met een sterkteregelaar ingesteld. Evenals de overige bedieningsorganen is deze binnen in de versterker dubbel uitgevoerd, omdat
een stereoversterker twee afzonderlijke kanalen in zich bergt.
Men voert evenwel praktisch uitsluitend één bedieningsknop naar
buiten, waardoor de regeling in beide kanalen met één handbewe
ging kan geschieden. Teneinde de geluidssterkte van beide kanalen
onderling te kunnen regelen, om de sterkte verschillen van de signaalbron te corrigeren, voorziet men in de z.g. balansregelaar.
Deze maakt het voorts mogelijk verschillen in geluidssterkte van
beide kanalen aan te passen aan de omstandigheden, waaronder
men afluistert en tenslotte kan men er fouten in de gelijkloop van
de sterkteregelaar mee opheffen. De balansregelaar komt niet voor
op versterkers, waarvan de sterkte van beide kanalen al afzon
derlijk kan worden ingesteld. In dat geval heeft men de sterktere156

gelaar als twee afzonderlijk bedienbare concentrische knoppen naar
buiten uitgevoerd.

9.6. Blokgolven - blokgolfdiagram
Ook wel genoemd: vierkantsgolven.
De fabrikant die een zeer goede versterker op de markt brengt en
niet schroomt om alle eigenschappen daarvan aan de kaak te stel
len, geeft van een versterker enkele blokgolfdiagrammen. Een
vierkantsgolf is een trilling met een oneindige reeks boventonen,
waarvan de amplitude evenredig kleiner is dan het nummer van de
harmonische. In deze bijzondere golfvorm komen dus een zeer
groot aantal frequenties voor met als laagste de grondgolf, terwijl
het rechte stuk van de vierkantsgolf een zuivere gelijkspanning is.

Zuivere vierkantsgolf.
100 H*

Uitgangsspanning van
minder goede.

lOOHr

Goede,
lOOHi

en zeer goede verster
ker.
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V'AO
jooohi

A/w

A/w

1000He

lOOOHt

Vierkantsgolven van een
goede en een minder goe
de versterker.

De vierkantsgolf met
de gegolfde horizon
tale stukken is van een
onstabiele versterker.

Indien we een dergelijke zuivere golfvorm aan een versterker toe
voeren en we bekijken de golfvorm op een oscilloscoop (dit is een
meetinstrument, waarop spanningsvormen zichtbaar kunnen wor
den gemaakt), dan kunnen we aan de veranderingen, die de golf
vorm heeft ondergaan, zien hoe de versterker zich, gedraagt zowel
bij lage frequenties als zeer hoge frequenties. Geen enkele audioversterker kan een dergelijke golfvorm onvervormd aan de uitgang
afgeven. De mate, waarin de versterker de golfvorm aantast, ver
telt ons veel over zijn kwaliteiten.

10kHz

Twee blokgolfdiagrammen van een goede en
minder goede verster
ker.
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Meestal geeft men afbeeldingen van drie verschillende vierkantsgolven en wel met frequenties van 100, 1000 en 10.000 Hz.
Een blokgolf van 100 Hz legt onverbiddelijk de eigenschappen voor
lage frequenties aan de dag. De blokgolf van fig. 7a is van een min
der goede versterker, fig. 7b van een goede en fig. 7c van een zeer
goede versterker.
Een 1000 Hz blokgolf vertelt ons veel over het volledige frequentie
spectrum van de versterker. Een 1000 Hz blokgolf moet vrijwel
onvervormd aan de uitgang van de versterker verschijnen, zie fig.
8a. Als de hoekjes iets minder scherp zijn, is dat niet zo' vrese
lijk. Zijn de hoekjes uitgesproken rond, dan is dat bedenkelijk, zie
fig. 8b.
Het kan ook voorkomen dat de hoekjes juist zeer scherp zijn en dat
het rechte stuk iets golft, zie fig. 8c. Dan betreft het een onstabie
le versterker. Dat is minder goed dan een blokgolf met ronde hoe
ken. De scherpe piekjes en golfjes horen we nl. als iets onnatuur
lijks: de Engelsman noemt het "ringing".
Tenslotte de 10 kHz blokgolf, die het gedrag van de versterker bo
ven het audiospectrum verraadt. Fig. 9a toont een goede 10 kHz
blokgolf; fig. 9b een van iets mindere kwaliteit.

9.7. Buisversterkers
Versterking van elektrische signalen kan geschieden m.b.v. bui
zen, vroeger wel lampen genoemd of m.b.v. transistoren. Na
analogie daarvan spreekt men over buis- of transistorversterkers.
De kwaliteit van beide soorten is in de middelste prijsklasse
(fl. 300, — a fl. 600, —) het gunstigst bij buizenapparaten. In de
goedkopere klasse zijn transistoren in het voordeel, terwijl bij de
duurdere apparaten (vanaf ca. fl.700,—) geen opmerkelijke kwa
liteitsverschillen waarneembaar zijn. Een transistorapparaat is
rendabeler en sierlijker dan een vergelijkbaar huizentype.

9.8. Continu vermogen
Ook wel genoemd: sinus vermogen (Duits)
RMS vermogen (Engels-Amerikaans)
Het vermogen dat een versterker afgeeft hebben we in de hand met
de sterkteregelaar. Elke versterker heeft echter een bepaald ma
ximum vermogen, wat hij nog met aanvaardbare vervorming (max.
0,5%) kan afgeven over een langdurige periode. Een deel van de
energie wordt nl. omgezet in warmte en de versterker moet in
staat zijn deze warmte te verwerken, c.q. kwijt te raken. Bij de
Duitse meetmethode (DIN 45500) neemt men een tijdsduur van mi
nimaal 10 minuten.
Het continu vermogen is nu het zuivere door de versterker afgege
ven vermogen over minimaal 10 minuten bij een vervormingspercentage van ca. 0,5% of lager. Zie ook muziekvermogen.
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9.9. Contourschakelaar
Ook wel genoemd: -20 dB toets, Loudness controll of hard-zacht
schakelaar.
Indien een complex geluid, d.w.z. een geluid dat is opgebouwd uit
verschillende frequenties, op een lager niveau dan het oorspronke
lijke wordt weergegeven, zullen als gevolg van de eigenschappen
van het menselijk gehoororgaan de laagste en hoogste frequenties
schijnbaar sterker verzwakt worden. Dit is het gevolg van het feit
dat de gevoeligheid van ons gehoor voor deze uiterste frequentie
gebieden relatief zwakker is bij kleinere geluidssterkten. Indien
we orkestmuziek op een lager niveau willen weergeven en dat is in
de huiskamer altijd het geval, zullen we ervaren dat de laagste en
hoogste frequenties zeer zwak klinken. Om dit tegen te gaan is
voorzien in de zg. fysiologische sterkteregelaar (zie fysiologische
sterkter egel aar) of de contour schakelaar. Bij deze laatste wordt
het middendeel van het audiospectrum ca. 18 a 20 dB verzwakt
t.o.v. de laagste frequenties, terwijl de hoogste frequenties onge
veer 10 dB t.o.v. de laagste frequenties worden verzwakt. Het ef
fect dat hiermede wordt bereikt komt de weergavekwaliteit bij af
luisteren op "kamersterkte", d.w.z. een niveau rond 30 dB, zeer
ten goede.

Geluidsterkte
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9.10. dB
Zoals men de meter heeft om een lengte uit te drukken en de secon
de om de tijd te meten en nog vele andere maateenheden, zo dient
de dB (spreek uit: deebee) om geluidssterkte te meten.
dB is deciBell, d.w.z. 0,1 Bell.
Men koos de deciBell omdat de Bell een iets te grote eenheid vormt.
In de versterkertechniek is de dB geen absolute maat: het is hier
een verhoudingsmaat. Men kan bijvoorbeeld zeggen dat het ingangs
signaal een sterkte van 0 dB heeft en dat het uitgangssignaal een
sterkte van 20 dB heeft. Het signaal is dan 20 dB versterkt. Dat
gebeurt bijvoorbeeld indien de versterking in een grafiek wordt uit
gezet, zoals b.v. op blz. 14 en 19. Men stelt het niveau bij 1000 Hz
op 0 dB en drukt de versterking - resp. verzwakking - van de hoge
en lage frequenties dan met + en - zoveel dB uit.

9.11. Dempingsfactor
Een weergever geeft de beste resultaten indien deze gedempt is.
Niet alleen een akoestische demping, verkregen door de ruimte in
de kast op te vullen met zachte wollige materialen en door een be
paalde constructie van de luidspreker, maar ook een elektrische
demping verbeteren de weergeefkwaliteit. De elektrische demping
neemt de versterker waar. Een lage inwendige weerstand tussen
de uitgangsklemmen van de versterker geeft de gewenste demping.
Hoe beter de versterker is ontworpen en hoe sterker de tegenkoppeling in de versterker, hoe groter de dempingsfactor is.
De dempingsfactor valt van de hoge impedanties beter uit dan voor
de lage. Waarden van ca. 30 a 40 bij 16ft zijn gebruikelijk voor
een goede versterker. Voor 8 ft komt de dempingsfactor op ca. 20
a 30 en voor 4 ft rond de 20.
Ten overvloede zij erop gewezen, dat het hierbij steeds om de wis
selstroom weerstand (impedantie, zie impedantie) gaat. De gelijk
stroom weerstand is bij transistorversterkers zeer hoog (de lekweerstand van de koppelcondensator, pakweg 100 kft) en bij buisversterkers met een uitgangstransformator zeer laag (de weerstand
van het koperdraad van de secundaire van de uitgangstransformator).

9.12. Distorsie
Dit woord vertoont grote overeenkomst met het Engelse "distorsionM, hetgeen vervorming betekent.
Zie vervorming.

9.13. Eindversterker
Ook wel genoemd: hoofdversterker,
vermogensversterker (Engels: Power amplifier),
krachtversterker (slecht Nederlands).
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In een versterker komen een aantal trappen voor, waarin het sig
naal stapsgewijze wordt versterkt. Het aantal trappen zal bij een
versterker variëren van drie tot ca. zeven. Omdat de wijze van
verwerking van het signaal aan de ingang van de versterker, waar
het signaal nog zwak is, beduidend anders verloopt dan aan de uit
gang, worden er aan de constructie van de verschillende trappen
verschillende eisen gesteld.
Bij buizenversterkers verschillen de eisen van de laatste trappen
zo beduidend van die van de eerste trappen, dat men vaak een
scheiding aanbracht tussen de eerste en de laatste trappen. Men
spreekt dan van een voorversterker, ook wel regelversterker ge
noemd en van een eindver sterker of hoofdversterker.

9.14. Fazeschakelaar
Voor een goede stereoweergave, waarbij behalve sterkteverschil
len ook fazeverschillen tot de stereo-informatie bijdragen, is een
correcte faze van de conusbeweging van de beide weergevers van
groot belang. Ook omdat bij de laagste frequenties geen stereoinformaties aanwezig zijn en in principe aan beide weergevers het
zelfde signaal wordt toegevoerd, is het nodig dat de conussen de
zelfde beweging uitvoeren, d.w.z. dat beide gelijktijdig een voor
waartse of achterwaartse beweging maken. Indien dat niet het ge
val is, bemerken wij een verzwakte lage tonen weergave. Een monauraal signaal klinkt bovendien onwezenlijk ruimtelijk, hetgeen
misschien op het eerste gehoor wel aangenaam is, maar bij om
schakeling op stereoweergave niet aanvaardbaar is. De oorspron
kelijke, in de stereosignaalbron gelegde ruimtelijke informatie,
wordt hierdoor vertroebeld.
Door middel van de fazeschakelaar kan van ëën van beide kanalen
de beide weergeveraansluitingen worden omgepoold, waardoor een
juiste faze een feit is.

o

U AMf#

Door de ompoling van de aansluitingen van een van
de weergevers wordt de juiste faze proefondervindelijk
vastgesteld.
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9.15. Filters
;

:

l

I

Uitsluitend toegepast op de duurdere versterkers treffen we enkele
verfijningen aan, die alle ten doel hebben de frequentiekarakteristiek van de versterker te beïnvloeden om fouten van de signaalbron
te verdoezelen. In de eerste plaats is dat het hoog-af filter, dat
beoogt vervorming en ruis in het hogere frequentiegebied te ver
minderen. Omdat de vervorming zich veelal tegelijk met ruis pre
senteert, spreekt men in Nederland over "ruisfilter", in navolging
van het Duitse "Rausch-sperre". De aanduiding "hoog-af' filter
overeenkomstig de Engelse term "high cut-off' geeft duidelijker de
juiste strekking van het filter weer. Men kan bij de duurdere ver
sterkers het kantelpunt - d.i. de frequentie waarbij de verzwakking
begint - instellen op b.v. 5, 7 of 10 kHz. Eenvoudiger versterkers
bezitten slechts een mogelijkheid, meestal ongeveer 7 kHz.
De meest ideale werking met dit soort filters wordt verkregen als
de afsnijding van de hogere frequenties stijl verloopt. Bij de bete
re versterkers is dat zo, maar bij eenvoudiger versterkers is de
constructie van het filter te summier, waardoor het afvallen te
traag verloopt. In dat laatste geval kan men maar weinig resul
taat van het hoog-af filter verwachten.
Een laag-af filter geniet meer bekendheid als rumblefilter. Rumble
is het stommelachtige geluid van zeer lage frequentie, dat door
niet zulke heel goede platenspelers wordt geproduceerd. Behalve
dat dit stommelachtige, dreunende geluid onaangenaam in het ge
hoor ligt, kan de luidspreker veel te lijden hebben onder de ster
ke conus-uitslagen en bovendien kan het de vervorming van de ver
sterker aanzienlijk omhoog brengen.
Een stommel-, rumble- of laag-af filter voorziet in een aanzien
lijke verzwakking van de lage frequenties. De betere versterkers
doen dat met een effectief filter, dat een abrupte afzwakking van
alle frequenties onder pakweg 50 Hz bewerkstelligt. De goedkopere

20kHz
5kHz 7kHz 10kHz
W^r-4------------- 1

1kHz

kantelpunt

12 dBjoct lijn
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versterkers zijn uitgerust met een simpele schakeling, die eigen
lijk niet effectief is. Om toch nog enig effect te sorteren, kiest
men het kantelpunt wel eens hoger, in welk geval een belangrijk
nuttig deel van het frequentiespectrum verloren gaat.

9.16. Frequentiegebied
Bij een versterker hebben we te maken met elektrische trillingen
van verschillende frequenties. Frequentie is regelmaat: hoe hoger
de frequentie, hoe hoger de regelmaat waarmede de elektrische
trilling plaats vindt. Bij een muziekversterker hebben we te ma
ken met elektrische trillingen met dezelfde frequentie als geluidstrillingen en deze liggen tussen 20 trillingen per seconde,
men schrijft 20 Hz (Herz) en 20.000 trillingen per seconde. Men
20.000 Hz. Meen niet dat het voldoende is als
schrijft dan: 20
20. 000 Hz, ook
de versterker dit frequentiespectrum van 20 .
wel genoemd frequentiegebied van 20 ... 20.000 Hz, kan verwer
ken. Hoe breder het gebied, hoe beter. Zeer.goede versterkers
gaan wel tot 200.000 Hz.
I.p.v. 1000 Hz kan men ook 1 kHz - kiloherz - schrijven; in het
laatste geval schrijft men dan dat goede versterkers wel tot 200
kHz kunnen versterken.
Vanzelfsprekend eindigt het frequentiegebied van de versterker
niet abrupt: de versterking neemt echter geleidelijk af. Waar de
versterking 3 dB zwakker is geworden, d.w.z. 0,7 x de normale
waarde, neemt men de grenzen van het frequentiegebied. Men
schrijft dan b. v. frequentiegebied: 20 ... 100.000 Hz - 3 dB.

9.17. Frequentiekarakteristiek
Men kan, gelijk men in het bedrijfsleven de omzet over een tijds
limiet van b.v. een jaar in een grafiek uitzet, ook iets dergelijks
doen met de versterking binnen het audiospectrum. Zo'n grafiek
toont blz. 168, waarin we de relatieve versterking van alle frequen
ties binnen het audiospectrum kunnen aflezen. Men vergelijkt
daarbij de versterking die alle frequenties ondervinden met een
bepaalde frequentie midden in het geluidsspectrum, nl. 1000 Hz.
In de figuur zien we dat de versterking beneden ca. 40 Hz en boven
ca. 18 kHz begint af te nemen.
Zie ook: klankregelaars.

9.18. Fysiologische sterkteregeling
Indien een geluid niet op zijn oorspronkelijke sterkte wordt weer
gegeven, hetgeen bij weergave van symfonische muziek in de huis
kamer vrijwel altijd het geval zal zijn, zullen we als gevolg van de
eigenschappen van ons gehoororgaan een sterk gemis aan lage fre
quenties en iets minder ook van hoge frequenties ervaren. Om dit
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Indien een geluid oorspronkelijk een niveau rond 70 dB heeft en
op 30 dB wordt gereproduceerd, moet in.de frequentiekarakteristiek van de versterker een bepaalde correctie worden aan
gebracht, die we vinden door de 70 dB lijn en de 30 dB lijn uit
de figuur op blz. 160 over elkaar te leggen.
Door de 70 dB lijn "recht” voor te stellen vinden we de correc
tie voor het 30 dB niveau. De onderste kromme is het uiteinde
lijke resultaat dat met RC netwerken te behalen is.
euvel te voorkomen heeft men in plaats van de normale sterkteregelaar, waarmede alle frequenties in het geluidsspectrum gelijk
matig in sterkte worden gevarieerd, de fysiologische sterkteregelaar ontworpen. Met een fysiologische sterkteregelaar worden vnl.
de middenfrequenties in het audiospectrum in sterkte geregeld. De
lage frequenties en minder hoge frequenties worden slechts in ge
ringe mate in sterkte geregeld, waardoor bij afluisteren op laag
niveau toch een voor het gehoor schijnbaar goede toonbalans ge
handhaafd blijft.

9.19. Geïntegreerde versterker
Ook wel genoemd: Integrated Amplifier (Engels)
Solid State versterker (Engels)
Aangezien de verschillende eisen van de regel- en hoofdversterker
bij transistorapparaten minder uiteen lopen dan bij een buizenapparaat, is het verenigen van de regel- en hoofdversterker bij transistortoestellen minder problematisch. In vrijwel alle transistor versterkers zijn dan ook regel- en hoofdversterker met elkaar ge
combineerd: geïntegreerd.
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9.20. Gevoeligheid
Aangezien de versterking van de versterker beperkt is dient het
signaal aan de ingang een bepaalde sterkte te bezitten willen we
de versterker tot vol vermogen kunnen uitsturen. Hoe groter de
versterking, hoe groter de gevoeligheid en hoe kleiner het in
gangssignaal behoeft te zijn. Aangezien elke signaalbron een be
paalde signaalsterkte bezit, is het niet nodig die gevoeligheid
overdadig op te peppen. De gevoeligheid is bij de verschillende in
gangen verschillend. Voor dynamische pickups is deze b.v. 3 a 5
mV, voor kristal pickups ca. 200 mV, voor afstemmers, band
recorders en extra ingang ca. 500 mV. Samenhangend met de ge
voeligheid is de ingangsimpedantie.
Zie ingangsimpedantie.

9.21. Hi-Fi
Ook wel genoemd: Werkelijkheidsweergave.
Omtrent de term Hi-Fi bestaan nogal wat meningsverschillen. HiFi is de afkorting voor High-Fidelity, hetgeen hoge natuurgetrouw
heid betekent. De man, die de term, al tientallen jaren geleden,
introduceerde, streefde naar een natuurgetrouwe geluidsweergave,
d.w.z. getrouw aan hoe het eens oorspronkelijk had geklonken.
Zijn streven was gericht op High-Fidelity.
Die betekenis heeft het woord niet meer. Het teken Hi-Fi komt
voor op elk apparaat, dat beter is dan heel slechte apparaten. Een
waarborg voor een goede apparatuur, waarmede met het ideaal:
werkelijkheidsweergave kan verwezenlijken, biedt het opschrift
geenszins.
Hi-Fi betekent niets.

9.22. Hoofdversterker
Zie eindversterker.

9.23. Hoog-af filter
Ook wel genoemd ruisfilter.
Zie filters.

9.24. Ingangsimpedantie
De ingangsimpedantie is de impedantie welke we aan de ingangen
van de versterker, zoals de PU ingang, radio, extra en bandrecor
der ingangen, aantreffen.
Zie ook: aanpassing en impedantie.
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9.25. IHF vermogen
Zie muziekvermogen.

9.26. Integrated amplifier
Zie geïntegreerde versterker.

9.27. Intermodulatie
Ook wel genoemd IM of IM-vervorming.
Zie vervorming.

9.28. IM
Zie vervorming.

9.29. Impedantie
Impedantie betekent letterlijk: wisselstroom weerstand. Aangezien
we bij de versterkers met signaalspanningen, d.w.z. wisselspan
ningen, hebben te maken, spreekt men altijd over dé in- en uitgangsimpedantie. De impedantie is de som van de zuivere gelijk
stroom weerstand (gewoon weerstand genoemd) plus de zuivere
wisselstroom weerstand, reactantie genoemd. Soms spreekt men
wel van in- en uitgangsweerstand, omdat deze meestal vrijwel ge
lijk is aan de impedantie, dus wanneer de zuivere wisselstroom
weerstand component is te verwaarlozen.

9.30. Keuzeschakelaar
Met een keuzeschakelaar kiezen we uit de verschillende op de ver
sterker aangesloten signaalbronnen, zoals radio, pickup, bandre
corder e.d.

9.31. Klankregelaar
De klank van het gereproduceerde geluid kan worden geregeld door
de sterkte van de laagste frequenties van het audiospectrum (grond
tonen) en de hoogste frequenties van het audiospectrum (boven to
nen) ten opzichte van het middengebied (rond 1000 Hz) te variëren.
Zoals bij de frequentiekarakteristiek verduidelijkt wordt kan men
de versterking van de versterker in een grafiek uitzetten. Indien
dat bij verschillende standen van de klankregelaars gebeurt, krijgt
men verschillende karakteristieken. Meestal laat men de tussen
standen weg en publiceert men alleen de karakteristiek bij de
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uiterste standen van de klankregelaar, Een symetrische figuur is
hier aan te bevelen. Vaak publiceert men geen karakteristiek: men
noemt dan alleen het regelgebied van de klankregelaars, b.v.:
laag: +18 dB -20 dB
hoog: +16 dB -20 dB
Soms vermeldt men nog de frequenties, waarbij men de verster
king heeft gemeten, dan krijgt men:
laag: ± 18 dB - 20 dB bij 30 Hz
hoog: ± 16 dB - 20 dB bij 10 Hz
soms neemt men het niet zo nauw, dan geeft men de versterking
(+) en verzwakking in een keer aan:
laag: ± 18 dB bij 30 Hz
hoog: ± 16 dB bij 10 kHz

9.32. Krachtversterker
Zie eindversterker.

9.33. Luidspreker aanpassing
Zie aanpassing.
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9.34. Muziekvermogen
Ook wel genoemd: piekvermogen
IHF vermogen
Vooral met de intrede van de transistorversterkers is er wat ver
warring ontstaan rond de opgave van het vermogen van een ver
sterker sinds men ontdekte, dat sommige transistorversterkers
gedurende een zeer korte periode (max. 1 seconde) een beduidend
groter vermogen kunnen afgeven dan het nominale vermogen, zie
continuvermogen. Dit kortstondige grotere vermogen kan worden
afgegeven doordat de voedingsspanning in eenvoudige versterkers
bij zachte muziekpassages oploopt. Bij kortstondige pieken (pauk
slagen e.d.) kan de versterker als gevolg van deze opgelopen span
ning een groter vermogen afgeven, maar omdat de voedingsspan
ning direkt iets terugloopt, neemt het vermogen direkt af.
De term muziekvermogen is ontstaan nadat men heeft uitgevonden,
dat in muziek kortstondige luide passages voorkomen, die door het
piekvermogen van de versterker inderdaad op elegante wijze on
vervormd worden verwerkt. IHF vermogen wijst op de door een
commissie voorgeschreven meetmethode waarbij het vermogen
over max. 1 sec. wordt gemeten.

9.35. Microfuse
Een microfuse is een bijzonder soort zekering, welke in tegenstel
ling tot de gebruikelijke smeltveiligheden wel bijzonder snel werkt
en daardoor een goede beveiliging tegen doorbranden van de transistoren vormt.

9.36. Monitor
Ook wel genoemd: bandmonitor.
Op de duurdere bandrecorders komen gescheiden opneem- en
weergeefkoppen en -versterkers voor, waardoor het mogelijk is
tegelijk af te luisteren wat op de band wordt opgenomen. Voor
combinatie van een'muziekinstallatie met een dergelijke bandre
corder is op vele versterkers voorzien in een monitor schakelaar,
welke bij indrukken direkt laat horen wat men op dat ogenblik op
de bandrecorder opneemt. Vanzelfsprekend luistert men ook via
deze schakelaar de band af als men niets opneemt, maar gewoon
weergeeft.

9.37. Niet-Lineaire vervorming
Zie vervorming.

9.38. Ontvanger versterker
Zie afstemmer versterker.
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9.39. Piekvermogen
Zie muziekvermogen.

9.40. Pseudo-stereo
Een monauraal signaal kan ruimtelijk worden gemaakt door de
weergave, zoals bij stereo, over twee kanalen te laten plaatsvinden
en dan expres fazeverschuivingen tussen beide signalen in te voeren.
Deze fazeverschuivingen worden bewerkstelligt m.b.v. een net
werkje met condensatoren en weerstanden, dat door middel van
een schakelaar in werking kan worden gesteld.

9.41. Radio versterker
Zie afstemmer versterker.

9.42. Ruis
Metingen hebben aangetoond dat geruizen, zoals ze o.a. worden
voortgebracht door de branding van de zee, het verkeer op een nat
wegdek en door een applaus van een menigte, bestaat uit een veel
heid van volkomen willekeurige trillingen van allerlei frequenties
en verschillende sterkten.
In elektronische apparaten wordt met elektronen, de veroorzakers
van "elektrische stroom", gewerkt. De elektronen vloeien door een
veelheid van draden, weerstanden en versterker elementen: tran
sistoren en buizen. Een deel van de elektronen is evenwel niet in
de maalstroom te houden, ze bewegen volkomen willekeurig door
de veelheid van kringen.
In de luidspreker worden elektronische trillingen hoorbaar gemaakt.
De ongecontroleerde elektronen-stromingen, waarvan de frequentie
en de sterkte even onregelmatig zijn als de golven van de zee, wor
den nu door de luidsprekers hoorbaar als • • • geruis.

9.43. Ruisfilter
Zie filters.

9.44. Rumble filter
Zie filters.

9.45. Regelversterker
Ook wel genoemd: voorversterker.
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Een voorversterker dient om de zwakke signalen van pickup, radio,
bandrecorder e.d. enigszins voor te versterken, waarna het sig
naal aan de eigenlijke hoofdversterker (zie eindversterkers) kan
worden toegevoerd. Omdat ook op de voorversterker de sterkte en
de klank wordt geregeld en bovendien alle snufjes (filters e.d.)
zijn aangebracht, kortom de bediening wordt verricht, noemt men
het ook wel een regelversterker. Bij de moderne versterkers zijn
regel- en hoofdversterker bij elkaar ondergebracht: men spreekt
dan van een geïntegreerde versterker (zie geïntegreerde verster
ker).

9.46. RMS vermogen
Zie continuvermogen.

9.47. Signaal
Signaal is de elektrische spanning, welke door een microfoon uit
de luchttrillingen is gevormd. Signaal is dus elektrisch geluid. In
de gehele techniek heeft men met dit signaal te maken: in de ver
sterker, bij grammofoonplaten (het "signaal” is hier in een groefbeweging omgezet) en bij bandrecorders (hier het signaal in de
vorm van magnetische veldjes op de band).

9.48. Signaal/ruis verhouding
Ook wel signaal/stoor verhouding genoemd.
Omdat geruis als een storend geluid hoorbaar is dient ruis, zoals
ze in elektronische componenten optreedt, zo zwak mogelijk te
zijn. Door toepassing van goede materialen, dus lekarme conden
satoren, goede weerstanden en versterker elementen, alsmede
door de schakeling zo te ontwerpen, dat de ruisbronnen zich zo
min mogelijk kunnen doen gelden, weet de fabrikant de geruizen
laag te houden. Om iets te vertellen over de sterkte van de ruis,
die een apparaat produceert, zou men de ruisspanningen kunnen
meten. Beter is het echter om de sterkte van de ruis te vergelij
ken met de sterkte van het nuttige signaal. Men zegt dan hoe sterk
de ruis onder het max. vermogen ligt. Goede waarden zijn -60 dB,
beter 75 dB! Matige versterkers hebben ca. 55 dB.

9.49. Signaal/stoor verhouding
Behalve het nuttige signaal komen er ook storende geluiden uit de
luidspreker: ruis (zie ruis en signaal/ruis verhouding) en brom.
Brom is een trilling met een frequentie van 50 Hz, soms een har
monische hiervan (100 Hz, 150 Hz e.d.), welke afkomstig is van
ons lichtnet. De krachtige voedingsspanning van 220 V dringt bij
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niet zorgvuldig afgeschermde versterkers door in de elektronische
kringen. Het gaat meestal om onmeetbare kleine waarden, maar
door de versterking van de versterker is de 50 Hz netfrequentie
soms als een heel zacht gebrom in de luidspreker hoorbaar. In
dien de bromspanning ca. 50 dB onder het max. vermogen ligt is
hij nog net aanvaardbaar. Goede versterkers hebben een verhou
ding van 60 dB of meer.
Omdat geruis en brom beide hun storende invloeden hebben,
scheert men ze vaak over een kam. Men meet dan hun gezamen
lijke sterkte en vergelijkt deze met het max. vermogen. Men
spreekt dan van signaal/stoor verhouding.

950. Sinus-vermogen
Zie continuvermogen.

951. Stereoversterker
Stereo is de afkorting van stereofonie. Stereofonie beoogt ruimte
lijke weergave van geluid. Met de huidige stand van de techniek ge
schiedt dat met twee kanalen. Een stereoversterker is dan ook
niets anders dan een tweekanalige versterker: a.h.w. twee ver
sterkers in een kast.

9.52. Stereo/mono schakelaar
Indien men op een stereo-installatie een monaurale grammofoon
plaat draait, is het beter de beide kanalen direkt achter de pickup
of achter de pickup-versterker parallel te schakelen, waardoor
vervorming als gevolg van het knijpeffect (pinch-effect in het Eng
els) wordt voorkomen. Op de meeste versterkers is in deze scha
kelaar voorzien.

9.53. Stereo reverse
Het kan voorkomen dat instrumentgroepen, die normaliter links in
het orkest zitten, bij weergave over een muziekinstallatie in de
huiskamer rechts weerklinken, terwijl voor de rechter instrument
groepen het omgekeerde geldt. In dat geval moeten beide kanalen
worden verwisseld, hetgeen met een draaischakelaar kan worden
verwezenlijkt. De stereo reverse, stereo-mono en pseudo stereo
effecten zijn meestal op een draaischakelaar gecombineerd.

9.54. Solid state
Zie geïntegreerde versterker.
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9.55. Transistor versterker
-

'

Een transistor versterker heeft als versterker elementen transistoren, welke in het algemeen een kleinere behuizing mogelijk ma
ken en bovendien redabeler zijn (minder warmte verspillen).
Zie ook buizenversterker.

9.56. Tuner amplifier
Zie afstemmer versterker.

9.57. Vierkantsgolven
Zie blokgolven.

9.58. Vermogenskarakteristiek
Als van een versterker wordt vermeld dat hij een vermogen van
ca. 10 W kan afgeven, dan is dat bij een vermogen bij 1000Hz. Voor
de hoogste en laagste frequenties is het vermogen kleiner, afhan
kelijk van de soort versterker.
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Vermogenskarakteristiek van een goede en een ma
tige 10 W balansver sterker met transformatoren en een en
kelvoudige eindtrap voor ca. 4 W bij vervorming van 0,5 %
(de twee karakteristieken van de 10 W versterkers) en 5 %
(de karakteristiek van de 4 W versterker).
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Hoe de verschillen liggen is alleen in de grafiek weer te geven.
Zo'n grafiek ziet er b. v. uit als op blz. 173. Deze kromme is
schetsmatig opgetekend van een 10 W en een 4 W buizen balansver
sterker. Dat de versterker bij 20 Hz nog slechts 1 W met eenzelfde
lage vervorming kan weergeven is toch opmerkelijk. Reden dat men
er niets van merkt is, dat er bij normale signaalbronnen (radio,
pickup) praktisch geen lagere frequenties dan 50 Hz voorkomen. Aan
de hoge zijde heeft men er helemaal geen last van, omdat de amplituden van hoge frequenties altijd maar zeer gering zijn.

9.59. Vervorming
Ook wel genoemd: distorsie.
Een signaal kan grafisch worden uitgezet: bij een eenvoudig sig
naal, dat slechts uit een frequentie is samengesteld, krijgt men dan
het bekende slingerlijntje. Indien het signaal vervormd is, zoals
hieronder, dan mogen we het signaal opgebouwd denken uit de oor
spronkelijke trilling plus harmonischen, boventonen zegt men ook
wel. Deze schaden de geluidskwaliteit. De vervorming van harmo
nischen ontstaat doordat de versterker het signaal niet gelijkmatig
versterkt: de toppen van het signaal zijn bijvoorbeeld ^afgeplat.
Door deze niet-lineaire versterking, waarvan men ook wel van
niet-lineaire vervorming spreekt, ontstaat ook IM vervorming.
De gewone niet-lineaire vervorming bedraagt bij goede verster
kers max. 0,5% over het gehele audiospectrum.
De IM vervorming max. 2% over het audiospectrum.
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9.60. Voorversterkers
Zie regelversterkers.

9.61. -20 dB toets
Zie contour schakelaar.
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HOOFDSTUK 10

BEGRIPPEN UIT DE ONTVANGER DOKUMENTATIE

10.1. Antenne
De door een zender uitgestraalde elektromagnetische golven ver
oorzaken in elke geleider een hoogfrequente elektrische stroom
overeenkomstig de uitgezonden hoogfrequent trillingen. Een anten
ne is een geleider, welke door zijn regelmatige langgerekte vorm
speciaal voor het opvangen van de hoogfrequente trillingen is ge
schikt gemaakt.
De beste resultaten, d.w.z. de grootste antennespanningen, wor
den verkregen indien de antennelengte gelijk is aan de halve golf
lengte. Bij lange en middengolf (golflengte 2000
200 m) betekent dat een antennelengte van 1000'a 100 m. Aangezien dit niet te
verwezenlijken is, ziet men er vanaf voor AM (dat is lange-, mid
den- en korte golf) de antenne af te stemmen (d.w.z. de halve
golflengte te geven). Een antennelengte van 5 a 10 m is voldoende.
Voor FM en o.a. TV stemt men de antenne wel af, aangezien dit
vanwege de kleine golflengte (rond 1,50 m voor FM) geen probleem
schept.

10.2. Antenne aanpassing
Een afgestemde antenne heeft een bepaalde aanpassing, zoals ook
alle andere signaalbronnen (pickup, microfoon e.d.) en signaal af
nemers (de weergever) een bepaalde impedantie hebben (zie "aan
passing" op blz.155).
Aangezien voor AM geen afgestemde antennes worden toegepast,
is de aanpassing hier niet zo belangrijk. Bij FM en o.a. TV echter
wel. De meestgebruikte afgestemde antennes voor FM en TV zijn
gevouwen dipolen met een impedantie van 300 fl. Dientengevolge
hebben de fabrikanten hun ontvangers voor een optimale werking
de ingangen van de ontvangers zodanig ontworpen, dat bij 300 8 de
beste aanpassing wordt verkregen.
Buiten Europa past men vnl. gestrekte dipolen toe, welke een ka
rakteristieke impedantie van 75 hebben. Daarom bezitten som
mige ontvangers twee antenne ingangen, een voor 300 Ü en een
voor 75 8. De kabel tussen antenne en ontvanger dient eveneens
een karakteristieke impedantie van 300 fl (platte lintkabel) of 75 8
(ronde coaxiale kabel) te hebben.
176

10.3.AFC
Voluit: Automatic Frequency Control.
Ook wel genoemd AFC: automatische frequentie correctie of
AFR: automatische frequentieregeling.
Bij de bijzonder hoge frequenties in de FM ontvanger (rond de 100
MHz) treedt zeer gemakkelijk een verloop van de afstemming op
als gevolg van temperatuurschommelingen en mechanische on
nauwkeurigheden van het afstemmechanisme. Aangezien een nauw
keurige afstemming bij een FM ontvanger zwaar weegt, wordt het
verlopen van de afstemming als zeer onaangenaam ervaren. Met
moderne elektronische hulpmiddelen kost het de fabrikant niet veel
moeite een automatiek in de ontvanger in te bouwen, waarmede dit
frequentieverloop wordt tegengewerkt. Als de fabrikant iets wil
vertellen van de kwaliteiten van de AFC, dan geeft hij daarvan
"vanggebied" en het "houdgebied" op. Bij ingeschakelde AFC kan
men nl. een zender in de FM band opzoeken, waarbij de zender
wordt gevangen als we er eigenlijk nog niet op hebben afgestemd.
Gebruikelijk is, dat de zender als wordt gevangen, als we er nog
200 kHz naast zitten. Omgekeerd, als we de afstemming van de
zender afdraaien, zal deze nog worden vastgehouden tot we er on
geveer 300 kHz naast zitten. Men zegt dan, dat het vang- en houd
gebied resp. 200 en 300 kHz bedragen.

10.4. AM
Het begrip AM kent niet iedereen. FM daarentegen wel en dat komt
omdat op de afstemschalen van de ontvangers en radiotoestellen wel
de FM band als zodanig wordt aangeduid, maar niet de AM banden.
AM vindt plaats op alle overige afstemgebieden, zoals KG-MG en
LG en aangezien men reeds lang vertrouwd is met de aanduiding
van de golfgebieden ziet men ervan af deze met AM aan te duiden.
De M in AM en FM is de M van modulatie. De eerste letter ver
telt ons over de soort modulatie, nl. AM = amplitude modulatie en
FM = frequentie modulatie.
Bij de radio- en televisie omroep straalt de zender een hoogfre
quente elektromagnetische trilling uit. Het signaal (muziek,
spraak, beeldinhoud) wordt op deze elektromagnetische trilling,
die we draaggolf noemen, gemoduleerd. Bij AM wordt de amplitu
de (sterkte) van de trilling gemoduleerd, bij FM de frequentie.

10.5. Bandbreedte
Indien een hoogfrequente trilling (draaggolf) wordt gemoduleerd
met een ander signaal (bijvoorbeeld geluid) zoals bij radiozenders
het geval is, dan ontstaan de zg. zijbanden. Deze zijbanden bevat
ten de informaties en de ontvanger moet dus in staat zijn de fre177

quentiegebieden aan beide zijden van die ene draaggolffrequentie
te ontvangen, d.w.z. dat de ontvanger een bepaalde bandbreedte
dient te bezitten. Dit is strijdig met de wens de bandbreedte zo
smal mogelijk te maken teneinde een nauwkeurige afstemming op
één station en niet op twee of meer mogelijk te maken. Een com
promis tussen goede geluidskwaliteit (grote bandbreedte) en goede
selectiviteit (afstemmingsvermogen; kleine bandbreedte) moet dan
ook worden gevonden.
Voor AM geeft men niet de werkelijke bandbreedte op, maar de
bereikbare bandbreedte van het audiosignaal. Deze zal in de
meeste gevallen ca. 4 kHz zijn.
Voor FM geeft men wel de werkelijke bandbreedte op. Als gevolg
van de modulatiemethode moet deze veel groter zijn dan van AM
en wel ca. 200 kHz. Breder is beter, smaller is minder mooi.
In exclusieve gevallen geeft men ook nog apart de bandbreedte van
de FM detector op, meestal ratiodetector of discriminator ge
noemd, deze is dan vaak 300 a 500 kHz.

10.6. Deëmfasis
Om technische redenen worden bij FM (niet bij AM) aan de zenderzijde de hogere audiofrequenties (boven ca. 2 kHz) extra versterkt
uitgezonden, hetgeen men preëmfasis noemt. Om aan de zijde van
de ontvanger geen overdosering hoge frequenties te krijgen moe
ten deze op een overeenkomstige wijze (boven ca. 2 kHz) worden
verzwakt. Dat noemt men deëmfasis.
In technische kringen geeft men een zg. tijdconstante op van de
elektrische kringen die deze correcties bewerkstelligen. Bij zen
der en ontvanger dient de correctie, d.w.z. de tijdconstante, de
zelfde te zijn. In Europa bedraagt de tijdconstante bij alle zenders
en ontvangers 50 /xs; in Amerika is dat 75 /xs. Ofschoon men kan
aannemen dat Amerikaanse of Japanse export produkten aan de
Europese standaarden zijn aangepast, geeft men volledigheidshal
ve toch wel de tijdconstante op.

10.7. Draaggolf
Het draadloos overbrengen van informaties geschiedt bij radio en
TV d.m.v. elektromagnetische golven. Deze planten zich goed
voort als ze door een krachtige zender worden opgewekt. Een
krachtige elektromagnetische trilling ontstaat indien in een gelei
der (antenne) een krachtige stroom vloeit. Ofschoon rechtstreeks
audiotrillingen kunnen worden uitgezonden door een krachtige
audiostroom door een hoog opgestelde draad te sturen, wordt een
veel groter rendement verkregen door gebruik te maken van het
resonantie principe. Men stuurt een constante hoogfrequente tril
ling door de draad, welke een zodanige lengte krijgt dat de trilling
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in de draad resoneert.
Door de optredende hoge stromen worden krachtige elektromagne
tische golven uitgezonden, die bovendien het voordeel hebben dat
ze slechts één frequentie bezitten, zodat men een ontvanger op de
ze ene frequentie kan afstemmen. Dit soort golven noemt men
draaggolven.
De audio informatie wordt op de draaggolf gemoduleerd door de
sterkte van de trillingen (amplitude modulatie = AM) of in beperkte
mate de frequentie (frequentie modulatie = FM) te moduleren. Zie
AM en FM.
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Bij de zender vindt preëmfasis plaats, in de ontvanger deëmfasis.
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10.8. FET
Een FET is een bijzonder soort transistor (Field Effect Transistor,
goed vertaald Veldeffect transistor), die in moderne afstemmers
aan de ingang van de FM kanalenkiezer is opgenomen. Vanwege de
bijzondere eigenschappen van de FET worden de gebruikelijke sto
ringen (kruismodulatie, hoorbaar als gesis en gepruttel) vermeden.
Daarenboven geeft de FET weinig ruis. Een ontvanger met FET's
heeft daarom meestal goede eigenschappen.

10.9. FM
Zie ook AM.
FM is een modulatiewijze van de draaggolf. De bijzonderheid van
FM tegenover AM is dat de gevoeligheid voor storingen, zoals de
ze worden opgewekt door auto's en elektrische apparaten, bij een
goede FM ontvanger volledig worden onderdrukt. Daarenboven
staat FM toe het volledige audiospectrum uit te zenden, doordat
voor FM zenders een grote bandbreedte beschikbaar is gesteld en
de toewijzing van zenderfrequenties streng is gereglementeerd. In
Duitsland spreekt men niet van FM, maar men duidt de band hier
aan met UKW (Ultra Kurz Welle = Ultra korte golf) in navolging
van de aanduiding van de AM banden (KG-MG-LG enz.).

ii
Frequentie gemoduleerde hoogfrequente trilling

10.10. Frequentiebanden
Beter aangeduid met frequentiegebied of -spectrum.
In slechts heel weinig gevallen heeft men in de techniek te maken
met een bepaalde frequentie. Meestal gaat het om een veelvoud
van frequenties, zoals in het audiogebied voorkomen tussen 20 Hz
en ca. 15. 000 Hz. Ook de zender heeft als gevolg van de bij modu
latie optrëdende zijbanden een bepaald frequentiegebied. Zo'n
groep bij elkaar horende frequenties noemt men frequentieband.
Omdat het om technische redenen niet mogelijk is alle zenders in
een doorlopend afstemgebied te selecteren, heeft men het gehele
scala onderverdeeld in groepen, banden: de lange golfband, de
middengolfband, enz.
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10.11. Gevoeligheid
Om de gevoeligheid van een ontvanger uit te drukken wordt in som
mige gevallen de benodigde antennespanning genoemd om aan de
uitgang van de radio een audiovermogen van 50 mW te verkrijgen
of aan de uitgang van een afstemmer een signaal van bepaalde
sterkte, b.v. 0,5 V. Gebruikelijker is het echter om de sterkteverhouding van de geproduceerde ruis en het nuttige signaal als
uitgangspunt te nemen en dan de antennespanning te noemen, die
een bepaalde signaal/ruis verhouding geeft. (Voor signaal/ruis
verhouding zie blz.171)
a) gevoeligheid bij AM
In de meeste gevallen neemt men een signaal/ruis verhouding van
26 dB, de minimaal aanvaardbare verhouding. Bij een zendermodulatie van 30% is bij de meeste ontvangers een antennespanning
van ca. 200 jzV gewenst. Omdat een signaal/ruis verhouding van
26 dB en een zendermodulatie van 30% door een commissie voor
metingen is genormaliseerd (IHF) duidt men de gevoeligheid ook
wel aan met: gevoeligheid 200 ^V.IHF.
Als men er niets bij vermeldt en men komt met lagere antennespanningen uit de bus (schijnbaar grotere gevoeligheid), dan kan
men er zeker van zijn dat men een grotere zendermodulatie (b.v.
80%) of een kleinere signaal/ruis verhouding heeft aangehouden.

:
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b) gevoeligheid bij FM
Ook hier weer een signaal/ruis verhouding van 26 dB het streven.
Bij een frequentiezwaai van 15 kHz is dan een antennespanning van
gemiddeld 2 nV gewenst. Betere ontvangers volstaan al met min
der antennespanning (1 /iV e.d.).
Ook bij FM kan men met schijnbaar betere (lagere) waarden uitko
men door de frequentiezwaai, welke max. 75 kHz mag bedragen
(modulatie 100%), op zijn grootste waarde te nemen. Een frequen
tiezwaai van 15 kHz, zijnde 20% modulatie, is het meest gebruike
lijk; dat is meting volgens de IHF norm.

i

10.12. Golflengte
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Hiervoor kennen wij het Griekse teken A (lambda). Alle elektron
magnetische trillingen, d.w.z. radio, TV en lichttrillingen enz.,
planten zich voort men een snelheid van ca. 300.000. 000 m/s
(300.000 km/s). Dat betekent dat, indien gedurende eenzelfde tijd
spanne (1 s) door een zender een bepaald aantal trillingen wordt
uitgevoerd, zich al die uitgestraalde trillingen over een lengte van
ca. 300.000.000 m zullen uitstrekken. Het is nu eenvoudig om de
lengte van een trilling te berekenen: deze is nl.:
A (golflengte) _ V (snelheid van het licht in m/s)
f (frequentie van de trilling in Hz)

ii

In vroeger dagen is men begonnen om de golflengte van de door de
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zender uitgezonden trillingen op te geven, hetgeen men tot op he
den maar zo gelaten heeft. Juister is het echter om de draaggolffrequentie op te geven.

10.13. Hulpdraaggolf onderdrukking
Ten behoeve van de overdracht van de richtinginformaties bij ste
reo uitzendingen over een FM zender wordt gebruik gemaakt van
een extra draaggolf, waarop de richtinginformaties worden gemo
duleerd. Deze extra draaggolf bij FM stereo noemt men hulpdraag
golf. Bij de bijzondere techniek die men hierbij volgt wordt de
hulpdraaggolf niet uitgezonden, wel diens zijbanden. In de ontvang
er moet die hulpdraaggolf wederom aanwezig zijn, willen de zij
banden gedetecteerd kunnen worden. In de FM stereo ontvanger zit
daartoe o.a. een oscillator (generator), die de hulpdraaggolf we
derom opwekt. Omdat deze hulpdraaggolf in de pas moet lopen,
wordt de oscillator d.m.v. een loodstoon (ook wel pilootton ge
noemd) gesynchroniseerd.
Zowel de hulpdraaggolf als de loodstoon zijn na detectie nog in het
stereosignaal aanwezig. Zij zijn normaal onhoorbaar, doch wil
men een bandopname van een stereo uitzending maken, dan worden
ze als fluittonen hoorbaar. Een duurdere FM stereo afstemmer
heeft bijzondere filters om de loods- en hulptonen te onderdrukken.
De onderdrukking moet minimaal 40 dB zijn willen we er geen last
meer van ondervinden.

10.14. Kruismodulatie
Het selecterend vermogen (d.w.z. het kiezend vermogen) van een
ontvanger wordt bepaald door diens MF (middelfrequent) verster
ker. In het algemeen is die selectiviteit zo goed, dat slechts één
zender wordt ontvangen. Aan de ingang van de ontvanger kunnen
echter twee verschillende zenders, nl. de gewenste zender en een
storende zender, in de MF versterker binnendringen. Dat noemt
men kruismodulatie. De storende werking van de ongewenste zen
der kan worden verminderd door de voorselectie van de ontvanger
te verbeteren.
Zie verder spiegelonderdrukking.

10.15. Loodstoon
Zie hulpdraaggolf onderdrukking.

10.16. MF onderdrukking
In de moderne ontvangers volgens het superhèterodyne principe
(kortweg " supers" genoemd) komt een vast afgestemde middelfre182
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quentversterker voor. In deze middelfrequentversterker vindt de
selectie en versterking van de binnenkomende trillingen plaats,
hetgeen gemakkelijk realiseerbaar is, omdat de afstemming van
de kringen niet verandert.
Het afstemmen op een zender geschiedt door de binnenkomende
elektromagnetische golven grof voor te selecteren en met een in
de ontvanger zelf opgewekte trilling te vermengen. De variabele
frequentie van de eigen trilling wordt met behulp van de afstem
knop zodanig gekozen, dat het mengprodukt met de zendergolf de
middelfrequentie vormt.
Omdat ook andere radiogolven met de frequentie van de middelfre
quentversterker rechtstreeks (zonder menging) in de versterker
binnendringen waardoor piep- en fluittonen hoorbaar worden, die
nen deze frequenties aan de ingang van de ontvanger te worden on
derdrukt. Dat is de middelfrequentonderdrukking, welke minimaal
50 dB mag bedragen.

10.17. Piloottoon onderdrukking
Zie hulpdraaggoltonderdrukkmg.

10.18. Ruis
Zie ruis op blz.

10.19. Spiegelfrequenties-en spiegel onderdrukking
Het ontstaan van spiegelfrequenties is niet te verklaren zonder die
per op de ontvangertechniek in te gaan en dat willen we niet doen,
omdat ons dat te ver zou voeren. Het volstaat om te weten, dat een
ontvanger een zekere mate van gevoeligheid aan de dag legt voor
radiogolven, die op een bepaald frequentiegebied hoger dan de te
ontvangen frequentie liggen. Deze zg. spiegelfrequenties dienen te
worden onderdrukt. De nauwgezette fabrikant geeft van zijn ont
vanger zowel voor AM als FM op, hoe sterk deze onderdrukking is.
Acceptabele waarden zijn 40 dB, beter is 60 dB of zelfs 90 dB.

10.20. Storing onderdrukking
Storingen, veroorzaakt door elektrische verbruikstoestellen en
ontstekings installaties van de verbrandingsmotoren kunnen alleen
bij FM effectief worden onderdrukt. De storingen kunnen we be
schouwen als amplitude modulatie van het zendersignaal en aange
zien voor de overdracht van de audiotrillingen bij FM de amplitude
van het zendersignaal geen informaties bevat, is de ontvanger wei
nig ongevoelig voor de amplitude modulaties - en dus ook voor storingpulsen.
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Bij AM ligt de zaak anders: hier bevatten de amplituden van de
draaggolf juist de audio informaties. AM is daarom gevoelig voor
storingen. De storingen kunnen gering zijn indien het antennesignaal sterk is t.o.v. de storende pulsen.

10.21. Stereo Multiplex
Voor het overbrengen van stereo informaties zijn verschillende
technieken bekend. De keuze viel indertijd, toen men moest be
slissen welk systeem gevolgd zou worden, op het Amerikaanse
systeem. Hiermede bezat men reeds enkele jaren goede ervaring
en en het was bovendien een "eenvoudige” manier van overbreng
ing. Het systeem staat bekend als het Multiplex systeem.

10.22. UKW
UKW betekent Ultra Kurz Welle, zie FM.
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HOOFDSTUK 11

BEGRIPPEN UIT DE DOKUMENTATIE VAN
PLATENSPELERS
11.1. Anti-skating
Ook wel genoemd: dwarsdrukcompensatie.
Voor een goede aftasting van de groefbewegingen van de grammo
foonplaat is het nodig dat de pickup naald en de groef precies even
wijdig aan elkaar lopen. Om dit te bereiken heeft de pickup arm
een bepaalde knik en is het draaipunt van de arm ten opzichte van
het middelpunt van de draaitafel zodanig gekozen, dat het puntje
van de PU naald iets voorbij het middelpunt valt. Dat noemt men
de oversteek.
Als gevolg van de knik in de arm en de oversteek wordt de wrijvingskracht van de pickup naald niet in het draaipunt van de arm
opgeheven. De kracht werkt in een richting evenwijdig aan de groef
waar de naald de groef raakt, met het gevolg dat uit de beide niet
in eikaars verlengde optredende krachten een derde kracht resul
teert, die de arm naar het middelpunt van de plaat tracht te trek
ken. Hierdoor rust de naaldpunt met grotere kracht tegen de bin
nenwand dan tegen de buitenwand van de groef. Bij stereo kan dit
aanleiding geven tot vervorming.
Indien er stof aan de naald zit zal het gebeuren dat de naald de
groef niet meer kan raken, waardoor de arm naar het midden van
de plaat glijdt (schaatsen zeggen de Engelsen: skating). De naar
binnen gerichte kracht op de arm kan worden opgeheven met een
gelijke, naar buiten gerichte kracht. Dat wordt verwezenlijkt met
een veertje of een klein gewichtje aan een zijden draadje. Men
spreekt dan van anti-skating, in het Nederlands: dwarsdrukcom
pensatie.

11.2. Dwarsdrukcompensatie
Zie anti-skating.

11.3. Flutter
Zie Jank.

11.4. Fouthoek
Opdat de naaldbeweging zuiver evenwijdig aan de groefbeweging is
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moet de arm aan een aantal voorwaarden voldoen. Het eenvoudigst
zou zijn de arm oneindig lang maken in welk geval de raaklijn aan
de groeven zowel bij de buiten- als binnengroeven, precies even
wijdig aan de arm zou lopen. Dat is niet te verwezenlijken.
Normale armen krijgen een knik en bovendien laat men het naaldpuntje iets (ca. 5 a 8 mm) voorbij het middelpunt van de draaitafel
vallen, waardoor binnen bepaalde grenzen de naald vrijwel even
wijdig aan de groeven loopt. Helemaal ideaal is de situatie nooit:
slechts op twee plaatsen op de grammofoonplaat is er sprake van
een zuiver evenwijdig zijn van naald en groef. Aan de buitengroef,
ergens middenin en aan de binnengroef bestaat er een klein ver
schil. De hoek tussen groef en naald noemt men fouthoek.
Hoe langer de arm, hoe kleiner de fouthoek. De kortst bruikbare
armen zijn 22,5 cm lang, de fouthoek kan bij goed geconstrueëerde
armen kleiner dan ± 1° zijn.
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11.5. Fijnregeling
Indien de draaisnelheid iets afwijkt van de nominale waarde: 33 1/3
of 45 opm (omwentelingen per minuut) zal het in de eerste plaats
gebeuren dat het afspelen korter of langer gaat duren. Dit heeft
men niet direkt in de gaten. Nadeliger is het dat ook de toonhoogte
iets zal verschillen: deze wordt hoger naarmate de omwentelingssnelheid groter is en vice verca. Vele mensen horen dit niet, doch
als men echter zelf met een muziekinstrument wil bijspelen, dan
is dit goed te merken. Door een fijnregeling aan te brengen is de
draaisnelheid op een juiste waarde in te stellen en kan de stemming
weer in orde worden gebracht.
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11.6. Jank
Een jankend geluid is een geluid met een niet constante, glijdende
frequentie, zoals ons allemaal van honden gejank wel bekend is.
Indien de draaisnelheid van de draaitafel niet constant is, zal het
geluid voortdurend van toonhoogte veranderen en het is begrijpe
lijk om dit verschijnsel met jank te betitelen. Indien de draaisnel
heid niet binnen 0,3% constant is gaan we gejank bespeuren. Bij
kleinere snelheidsvariaties is het verschijnsel onhoorbaar. Jank
kan langzaam, dus met elke omwenteling van de draaitafel plaats
vinden, of snel. Langzame jank kan onstaan door een niet uitgeba
lanceerde draaitafel, door slip als gevolg van slijtage of vettigheid
of door een niet concentrisch opgelegde grammofoonplaat. Lang
zame jank noemt de Engelsman: wow.
Snelle jank kunnen we soms niet als gejank waarnemen, het geluid
krijgt soms een rauwe klank. Snelle jank kan ontstaan door een on
juist aandrijfsysteem of niet uitgebalanceerde motor. Snelle jank
noemt de Engelsman: flutter.

11.7. Motorgestommel
Trillingen van de motor en het aandrijfsysteem behoeven niet per
se aanleiding tot snelheidsvariaties te zijn. Veeleer leiden ze tot
het gevreesde "motorgestommel", in het Engels "rumble" ge
noemd. Rumble is het euvel dat slechts met grote moeite en kos
ten door de fabrikant kan worden bestreden. Zelfs de heel dure
apparaten leiden er nog aan: het rumble (of stommel) niveau kan
dan ca. 50 dB onder het niveau van de plaat liggen. De midden
klasse afspeelapparaten hebben een niveau van ca. 40 dB, de goed
kopere tot ca. 30 dB.

11.8. Oversteek
Zie anti-skating en fouthoek.

11.9. o.p.m.
o.p.m. betekent: omwentelingen per minuut.

11.10. Pickup lift (Hydraulische -)
Om het opzetten van de arm op de plaat te ver makkelij ken zijn de
moderne platenspelers uitgerust met een mechanisme, waarmede
men met behulp van een hendeïtje de arm kan oplichten of laten
zakken. Aangezien dit laatste voorzichtig moet gebeuren, heeft
men een soort schokbreker ingebouwd welke, zonder dat men
hoeft te helpen, de arm vanzelf zachtjes laat neerkomen. De
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schokbreker werkt m.b.v. een siliconen vet met lage viscositeit,
vandaar dat men de term "hydraulische lift" invoerde.

11.11. Rumble
Zie motorgestommel.

11.12. r.p.m.
r.p.m. betekent: ronden per minuut. Liever gebruikt men de term
omwentelingen per minuut.

11.13. Stroboscoop
Een stroboscoop is een hulpmiddel om de juiste omwentelingssnel
heid van de draaitafel te controleren. Hiertoe heeft men op de rand
van de draaitafel, er onder (zichtbaar met een spiegeltje e.d.) of
er boven een krans van streepjes of stippen aangebracht. Bij be
lichting met een uit het lichtnet gevoede lamp (bij voorkeur luminiscentie verlichting) en de juiste draaisnelheid blijven de stippen
schijnbaar stilstaan. Draait de tafel te langzaam, dan bewegen de
punten terug en vice versa. Er zijn ook afzonderlijke stroboscoopschijven in de handel.

11.14. tp.m.
t.p.m. betekent: toeren per minuut. Zie r.p.m. en o.p.m.

11.15. Zweving
Zie jank.
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HOOFDSTUK 12

BEGRIPPEN UIT DE PICKUP-ELEMENTEN
DOKUMENTATIE
12.1. Aftasthoek 15°
Anders dan bij de monaurale elementen, waarbij alleen de trans
versale (horizontale) groefbeweging het signaal vormt, geeft bij
stereo elementen ook een vertikale groefbeweging inhoud aan de
informaties. Vanzelfsprekend ging men er in de begin dagen van
de stereogrammofoonplaat vanuit dat deze beweging inderdaad
vertikaal in de plaat moest worden gesneden, tot men zich reali
seerde dat er geen pickup element op de wereld is die deze verti
kale groefbeweging zuiver loodrecht op de plaat kon aftasten. Dit
als gevolg van het feit dat het draaipunt van de naald niet op het
plaatoppervlak is, maar in het element een vijftal millimeters
daarboven. Men kwam tot de slotsom dat bij de meeste pickup ele
menten de naald een hoek van ca. 15° met het plaatoppervlak
maakt en zo is men overeengekomen om bij het snijden van de
moedermatrijzen de vertikale bewegingen niet zuiver haaks, maar
eveneens onder een hoek van 15° Muit het lood” te snijden. De fa
brikanten van elementen dienen nu een zodanige constructie aan te
houden dat de PU naald altijd een hoek van 15° met het plaatopper
vlak maakt.

vertikale naaldbeweging

draaipunt van
<de naald

:

dynamisch
systeem
PU element

plaatoppervlak

12.2. Bi-radiale naaldpunten
Zie naaldafrondingen.
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12.3. Compliance
Zie meegaandheid.

12.4. Diamant
Diamant is één van de stoffen waaruit een naaldpunt kan worden
vervaardigd. Een van de eisen, die men aan de naaldpunt stelt, is
dat deze slijtvast moet zijn en met diamant is men dataangaande
het beste uit. Diamant is liefst 100 x harder - en ook slijtvaster dan een andere, veelvuldig voor PU naalden gebruikte grondstof:
saffier. Een diamanten punt gaat dan ook 100 maal langer mee.
Een speelduur van 2000 uur, voordat slijtage aantoonbaar is, be
hoort tot de mogelijkheden.
De kosten van diamanten naaldpunten zijn zeer hoog als gevolg van
de kostbare fabrikage technieken. Van de duurdere dynamische
elementen maakt de naald meer dan de helft van de kostprijs uit.
Gezien het feit dat de naald praktisch onverslijtbaar is verdient
hij de voorkeur boven saffier. Een nadeel is dat de punt bij ruwe
behandeling sneller breekt dan saffier.

SPOELEN

v

Magneto-dynamisch
systeem, kortweg
dynamisch systeem
genoemd.

POOLSCHOENEN

NAALDARM

LICHTGEWICHT
\ MAGNEET

12.5. Dynamische pickups
Bij deze soort aftasters maken we gebruik van het aloude principe
van de dynamo: in een spoel wordt een elektrische spanning geïn
duceerd als in deze spoel een magnetisch veld van wisselende sterk
te wordt gebracht. Het is duidelijk, dat in deze pickups een mag
neet (of verschillende magneten) en een spoel (of verschillende
spoelen) voorkomen, waarbij het veld van de magneet door de opening van de spoel zal gaan. Ër wordt dan een spanning opgewekt
als het veld een verandering ondergaat, hetgeen wordt bereikt door
de spoel en de magneet t.o.v. elkaar bewegen. Vanzelfsprekend
190

wordt deze beweging door de naald uit de groef van de plaat over
gebracht, zodat de opgewekte spanning overeenkomstig de vastge
legde trillingen is.
Het meest opvallende van de elementen is, dat de bewegende mas
sa zeer klein kan worden gehouden en dat door de afwezigheid van
een koppelstuk, waarin de loodrecht op elkaar staande bewegingen
van de naald worden ontbonden, een betere kanaalscheiding wordt
gerealiseerd. Dit resulteert in een ruim frequentiespectrum, ge
ringe overspraak, vlakke frequentiekarakteristiek en minder ver
vorming.
Dankzij de geringe bewegende massa kan het afspeelgewicht lager
zijn, waardoor ten eerste de plaatslijtage tot een minimum wordt
gereduceerd en ten tweede de aftasting van de hoge frequenties
soepeler is.
Tegenover voorgenoemde voordelen staan enkele nadelen, waarvan
de hoge prijs het meest aanspreekt. Daarnaast is het jammer dat
de spanningafgifte van dit soort elementen zeer laag is (2 • • • 10
0,01V), waardoor in een speciale PU versterker
mV = 0,002 .
moet zijn voorzien. Tenslotte is het element gevoelig voor uitwen
dige magnetische velden, waardoor het alleen op betere platenspe
lers kan worden toegepast, die motoren bezitten met een magne
tische afscherming.

12.6. Elliptische naald
Zie naaldafrondingen.

12.7. Gevoeligheid
De verschillende soorten PU elementen geven niet allemaal dezelf
de signaalspanning af en hun impedantie (zie impedantie op blz.167)
verschilt sterk.
Dynamische pickups geven een spanning af van ca. 5 mV en moeten
worden afgesloten met een weerstand van ca. 50 kft, d.w.z. dat de
versterker een ingangsweerstand van 50 kfl moet hebben. De ver
sterker moet dan een afspeelcorrectie waarnemen.
Een verouderde en voor stereopickups beslist niet aanvaardbare
wijze van koppeling is die op een versterker ingang met een moed
willig laag gehouden impedantie van ca. 5000
waarbij door een
kortsluiting effect een deel van de vereiste afspeelcorrectie wordt
bewerkstelligd.
Keramische pickups kunnen op twee geheel verschillende manieren
op een versterker worden aangepast. De meest natuurlijke gang
van zaken is het element op een versterkeringang met een impe
dantie van minimaal 2 MSI en een gevoeligheid van 50 mV aan te
sluiten. Een extra afspeelcorrectie is dan niet vereist. De andere
mogelijkheid is het element af te sluiten met een weerstand van
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50 kft, waarbij de spanningafgifte ca. 5 mV bedraagt. Nu is wel
een extra afspeelcorrectie vereist, waardoor dezelfde voorwaar
den zijn geschapen als voor een dynamisch element.
Kristal pickups geven een spanning af van ca. 0,25 a 0,5 V en kun
nen daarom op eenvoudige versterkers (radiotoestellen) worden
aangesloten. De ingangsweer stand van de versterker moet mini
maal 0,5 Mft zijn, liever iets hoger.

12.8. Impedantie
De verschillende pickups vertonen ten aanzien van de impedantie
grote verschillen. In dynamische pickups komt een zelfinductie
voor, waardoor de impedantie met de frequentie hoger wordt. Ke
ramische- en kristalpickups bezitten een capaciteit en vertonen
met een toename van de frequentie een lagere impedantie. Zo
vraagt elk type element zijn eigen aanpassing aan de versterker.
Zie gevoeligheid.

12.9. Keramische pickups
De eigenschap van bepaalde in kristalvorm neergeslagen chemische
samenstellingen om een elektrische potentiaal op te wekken onder
invloed van een beweging, zoals o.a. bij rochelle-zout, loodzirconium-titanaat en barium-titanaat, heeft de mogelijkheid geschonken
om kristallen buisjes in aftastelementen toe te passen.
Aangezien bij het keramische element de opgewekte spanning even
redig is met de mate, waarin het buisje wordt bewogen, is de spanningsafgifte bij het afspelen van een grammofoonplaat voor alle fre
quenties gelijk, zodat geen bijzondere corrigerende netwerken in
de versterker behoeven te worden opgenomen.
DEMPINGSRING
KUNSTSTOF HUIS

NAALDEN

PZT BUISJE

KOPPEL
STUK

R

Keramisch systeem
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De bewegingen van de naald worden via een kunststof koppelstukje
op het keramische buisje overgebracht. De massa van het buisje,
koppelstuk en naald is beduidend geringer dan bij een kristal ele
ment, zodat de kwaliteit van de weergave (frequentiegebied, frequentiekarakteristiek, vervorming e.d.) beter is. Dankzij de ge
ringe naaldmassa mag het afspeelgewicht van een keramisch ele
ment ca. 3 p bedragen, een waarde die een beduidend langer ple
zier van Uw grammofoonplaten garandeert. Dankzij de betere ei
genschappen ten aanzien van vocht en temperatuur is de levensduur
van een keramisch element onbegrensd.
Nadelen van het keramisch element zijn de vrij lage signaalspanning (ca. 50 mV = 0,05 V) en de geringe eigen capaciteit, waardoor
het element met een hoge weerstand moet worden afgesloten.
Zie gevoeligheid.
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12.10. Kristal pickups
De kracht van het kristal element is gelegen in zijn hoge spanningafgifte en de lage kostprijs. Beide redenen rechtvaardigen de toe
passing van dit soort elementen in alle goedkope audio-installaties,
elektrofoons, radiocombinaties e.d. Een ander voordeel, dat we
toch niet mogen onder schatten, is dat de spanningafgifte vrijwel
uitsluitend door de mate van de torsie van de kristalplaatjes wordt
bepaald. Dat houdt in dat de sterkte van de signaalspanning voor
alle frequenties even groot is. Hierdoor kan het uitgangssignaal
van de kristal pickup direkt aan een normale radio- of versterkeringang, welke over het algemeen een gevoeligheid van 0,5 V heeft,
worden toegevoerd zonder dat er bepaalde correcties in het signaal
behoeven te worden aangebracht.
Een nadeel van het kristal element is de grote massa van de be
wegende delen. Als gevolg daarvan zal het afspeelgewicht ca. 6 p
moeten bedragen; vaak is een hoger gewicht (8 a 10 p) wenselijk.
Nemen we het afspeelgewicht te klein, dan kan de naald als gevolg
van de massa van het systeem niet snel genoeg terugveren, waar
door het contact met de groefwand verloren gaat en een ernstige
vervorming hoorbaar wordt.
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12.11. Meegaandheid
De pickup naald, die door een stereogroef loopt, beschrijft een
heel ingewikkelde beweging, welke in het pickup element worden
ontbonden in twee oorspronkelijke componenten. Wil de naald de
grillige bewegingen kunnen uitvoeren, dan moet de massa van de
naald, het koppelsysteem en het element zelf zeer gering zijn. Het
gewicht van zo’n bewegend systeem bedraagt bij kristal pickups ca.
1 mg, bij de beste dynamische pickups slechts 0,1 mg (100 /ig)’
Hoe lichter het systeem, hoe gemakkelijker het terugveert en hoe
beter het contact met de groef bewaard blijft. Het afspeelgewicht
mag dienovereenkomstig zeer laag zijn, nl. minimaal 0,5 p.
De kwaliteit van het aftastsysteem vinden we weergegeven in de
"compliance", dit is de kracht die nodig is om het systeem te be
wegen. Voor normale kristal pickups ligt die onder de 4 x 10-6
dyne, voor keramische elementen onder 8 x 10-6 dyne.
Dynamische elementen variëren van ca. 6x 10-6 dyne tot 20 a 25 x
10"6 dyne en zelfs tot 40x 10-6 dyne, welke laatste waarde zeer
laag is.
In plaats van het begrip compliance - in het Nederlands wel compliantie genoemd - voert men thans het begrip "meegaandheid" in;
een uitdrukking welke in het Engels "trackability" heet en het eerst
door Shure is gelanceerd.

12.12. Naaldafrondingen
Een normale stereogroef heeft een breedte van 40 /im (micrometer,
micron = 0,000001 m). Een stereonaald dient ongeveer tot halver
wege in de groef te zakken, waar de afstand tussen de beide raak
vlakken 20 pm bedraagt. Aangezien de naald een kogelvormige af
ronding heeft, drukt men de grootte van de naald uit door de straal
r van de bolvormige afronding op te geven. Voor een stereonaald
,bedraagt deze afronding r = 15 /xm (men zegt: 15 micron).

40jim

900

Stereograaf
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Aangezien de fabrikage van naalden niet zo nauwkeurig kan ge
schieden, komen naaldafrondingen van 13
17 |im voor, welke
alle nog acceptabel zijn.
Voordat de stereo zijn intrede deed, bestonden er reeds de monaurale grammofoonplaten waarvan de groefbreedte ca. 60 ^m be
droeg. De naaldafronding voor deze micro groeven is 25 /^m. Het
is duidelijk dat deze naalden niet voor stereogroeven geschikt zijn,
afgezien van het feit dat een normaal PU element, waarin deze 25
Hm naalden voorkomen, door zijn slechte vertikale compliantie de
stereogroef ten zeerste schaadt. Omgekeerd is het aftasten van
monaurale grammofoonplaten met een stereo element wel goed mo
gelijk voor wat betreft de technische aspecten van het element zelf,
maar de stereonaald met zijn 15 /im afronding zakt dan wel erg
diep in de normale microgroef. Teneinde de compatibiliteit te be
waren en geen geharrewar met verschillende naalden te ontketenen,
zijn de meeste stereo pickups uitgerust met naalden, die een ge
middelde tussen de echte stereo- en de normale naald vormen. De
ze naalden hebben een afronding van 18 a 20 firn.
Een bijzonder soort PU naalden zijn die met bi-radiale of ellipti
sche punt. Een bi-radiale naaldpunt is niet bolvormig, maar plat
afgerond. Bi-radiaal wil zeggen: met twee afrondingsstralen. In
de figuur zien we beide afrondingsstralen, welke 15 en 8 txm be
dragen. Hoe een elliptische naald eruit ziet, kunnen we ons wel
voorstellen; het is a.h.w. een verfijnde bi-radiale naald. Met de
bi-radiale en de elliptische naald kunnen we een bijzonder nare
soort aftastvervorming, nl. het knijpeffect (Engels: pinch effect)
verminderen.

!
Schets van een biradiale diamant

195

12.13. Saffier
Voor een langdurig plezier van de grammofoonplaten is het o.a.
een vereiste met een gave niet afgesleten pickup naald de groef af
te tasten. Het is gemakkelijk in te zien dat waar de naald voort
durend langs de-groefwand wrijft, deze aan slijtage onderhevig is.
Saffier heeft zich als een harde, slijtvaste stof al sedert een tien
tal jaren als grondstof voor pickup naalden dienstig gemaakt. Met
een afspeelgewicht van ca. 6 p (kristal elementen) gaat het saffier
ca. 20 uur mee. Bij kleinere naaldkracht langer, b.v. twee maal
zo lang. Omdat men meestal niet het aantal bedrijfsur en telt is
een herhaaldelijke controle van het saffier gewenst. Deze last kan
men omzijlen door een diamanten naaldpunt te nemen. Een pickupsaffier kost gemiddeld fl.4,—.

12.14. Spanningafgifte
Zie gevoeligheid.

12.15. Trackability
Zie meegaandheid.

12.16. Verticale aftasthoek 15°
Zie aftasthoek 15°.
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HOOFDSTUK 13

BEGRIPPEN UIT DE WEERGEVER DOKUMENTATIE

13.1. Belastbaarheid
Een luidspreker dient om de elektrische trillingen in geluidstrillingen om te zetten. Vanwege de ongunstige aanpassing van de luidsprekerconus aan de lucht is het rendement van een luidspreker
zeer laag, hooguit 6 h 8%, vaak minder: 4 a 5%. Door dit lage
rendement moet er aan elektrisch vermogen beduidend meer in
worden gestopt dan er aan akoestisch vermogen uitkomt.
Het vermogen, dat aan de luidspreker wordt toegevoerd, wordt
omgezet in warmte. Daarentegen maakt de luidsprekerconus een
heen- en weergaande beweging, welke vanzelfsprekend begrensd
is. Dat zijn de redenen waarom slechts een beperkt vermogen in
de luidspreker mag worden gestopt. Men zegt dat de luidspreker
(en zijn behuizing als eenheid: weergever) met een beperkt vermo
gen mag worden belast. Een bruikbare belastbaarheid is voor de
normale huiskamer ca. 10 W. Elke soort versterker die maximaal
10 W kan afgeven, mag nu op de weergever worden aangesloten.

13.2. Crossover frequentie
Zie wisselfilter.

13.3. Conus
Vanwege de conische vorm noemt men het luidsprekermembraam
kortweg: conus. Bepaalde luidsprekers hebben een bijzonder ge
vormde conus: deze heeft dan vaak de vorm van een hyperbool.
Toch bezigt men ook voor dat soort membramen het woord conus.

13.4. Drukkamer systeem

1

s

De zg. drukkamer weergevers vormen een apart soort weergevers,
welke als voornaamste kenmerk kleine afmetingen bezitten, maar
toch voor weergave van het gehele audiospectrum geschikt zijn.
Een drukkamer weergever is een normale akoestische box, zoals
de grotere weergevers met een inhoud van minimaal 50 liter wor
den genoemd. Het bijzondere is het gebruik van een speciale klei
ne luidspreker, welke van nature (in de vrije lucht) een zeer lage
eigenresonantie bezit en zodanig is ingericht dat de conus grote
uitslagen kan maken.
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Door de luidspreker in een kleine kast onder te brengen, hetgeen
ieder een begrijpelijk streven zal vinden, gaat de resoantiefrequentie omhoog tot een nog net acceptabele waarde, en wel 60 'a 70 Hz.
Het frequentiespectrum van dit soort weergevers reikt nu vanaf
deze resonantiefrequentie tot aan de bovenzijde van het audiospectrum. De grote conusbewegelijkheid staat het toe de kleine weer
gevers met vrij grote vermogens te belasten, nl. 10 a 15 W.

13.5. Elektrostatische luidsprekers
1

Tegenover de normale luidsprekers, welke bekend zijn onder de
naam dynamische luidsprekers, staat een heel bijzonder soort
luidspreker volgens het elektrostatische principe. Een elektrosta
tische luidspreker is van een geheel afwijkende constructie: hij
bestaat uit twee beweegbare dunne geleidende vlakken, die als ge
volg van statische krachten onder invloed van een spanningspotentiaal tussen beide naar elkaar toe bewegen. Bij een wisselende
spanning zullen de vlakken eveneens wisselende krachten ondervin
den en daardoor in beweging komen. Een audiosignaal zal aldus
hoorbaar worden.
Vanwege de bijzondere problematiek van dit soort luidsprekers
hebben niet veel fabrikanten een dergelijk soort weergever op hun
programma staan.

13.6. Eigenresonantie
Elke massa, welke door een of andere veerkracht in een bepaalde
stand wordt gehouden, zal bij aanstoten in trilling geraken. Denk
aan de snaar van een viool, een breinaald in een bankschroef e.d.
Ook de conus van een normale (dynamische) luidspreker heeft een
massa. Zijn ophanging vormt de veerkracht, die de conus steeds
in juiste positie houdt. Ook de luidsprekerconus vertoont daardoor
het verschijnsel dat hij een bepaalde trilling gemakkelijk zal kun
nen uitvoeren.
Aangezien men dit verschijnsel aanduidt met resonantie en die re
sonantie altijd op een bepaalde frequentie plaats heeft, onderschei
den we bij een luidspreker een resonantie frequentie.
Aan een luidspreker worden een veelheid van frequenties toege
voerd, welke alle met min of meer constante sterkte worden uitge
voerd, behalve die frequenties die in het gebied van de eigenreso
nantie van de luidspreker liggen. Omdat deze trillingen zoveel ge
makkelijker worden uitgevoerd, zullen ze luider klinken.
Omdat de resonantiefrequentie meestal rond 50 a 60 Hz ligt, ont
aardt het verschijnsel in een boemerig geluid, tenzij de fabri
kant door een bijzondere constructie van de luidspreker en de kast
een goede demping weet te realiseren. Goede weergevers vertonen
slechts een geringe sterkte toename rond de eigenresonantie van
de weergever.
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Aangezien de luidspreker lagere frequenties dan de resonantiefrequentie niet goed kan weergeven, moet de resonantiefrequentie als
de onderste grens van het spectrum worden beschouwd.

13.7. Frequentiegebied
Zie frequentiegebied op blz.164

13.8. Luidsprekerconus
Zie Conus.

13.9. Overgangsfrequentie
Zie Wisselfilter.

13.10. Resonantiefrequentie
Zie Eigenresonantie.

13.11. Scheid ingsfrequentie
Zie Wisselfilter.

13.12. Wisselfilter
Het is voor de fabrikanten bijzonder moeilijk een luidspreker te
construeren die alle frequenties van het audiospectrum met een
min of meer gelijke sterkte kan weergeven. Luidsprekers die dat
kunnen noemt men bredeband luidsprekers; ze zijn meestal nogal
kostbaar en met ernstige nadelen behept.
Om alle problemen te omzijlen brengen de fabrikanten in hun weer
gevers verscheidene, b.v. twee of drie, luidsprekers onder. De
luidsprekers die dan worden toegepast hebben elk voor een beperkt
frequentiespectrum goede eigenschappen; met zijn allen nemen ze
de weergave van het volledige frequentiespectrum waar. Past men
bijvoorbeeld twee luidsprekers in een weergever toe, dan betreft
het een speciale lagetonen en een speciale midden- en hogetonen
luidspreker.
Opdat elk van de toegepaste luidsprekers het juiste frequentie
spectrum (of alleen de lage, of alleen de hoge tonen e.d.) krijgt
toegevoerd, maakt men gebruik van wisselfilters.
In een wisselfilter worden, als het om een tweewegs systeem gaat,
de lage frequenties beneden pakweg 500 Hz en de hoge frequenties
boven 500 Hz van elkaar gescheiden. Men spreekt daarom wel van
een scheidingsfilter. De frequentie, waarbij de scheiding plaats
vindt, noemt men scheidings-, wissel- of overgangsfrequentie.
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DIT IS DE McINTOS! Më 2105

:

■

■ ■ ■ ■

De eerste transistor krachtversterker met een vermogen van 105 Watt
per kanaal bij luidspreker impedanties van 4,8 of 16 Ohm, met een totale
harmonische vervorming van minder dan 1/4 % over het gehele bereik
van 20 - 20000 Hz gemeten.

mos

som
» »

•

•

•

•

•

t i

s -i » i i
i i

i i

*

:

•

•>

0

'
Met Mclntosh zult U muziek horen als nooit eerder, want er is een drama
tisch verschil tussen Mclntosh en de anderen.

Vermogen 210 Watt RMS
105 Watt per kanaal
Frequentiebereik: +0-.25 dB
20 Hz tot 20 kHz
De MC2105 is van een tweetal op O dB
gecalibreerde meters voorzien.

:

■

v

‘

Prijs fl. 4370,—excl. B.T.W.
r

i n.v. seléctronic

1

Prinsengracht 854
Amsterdam

Tel. 020 - 22 67 72

l

t'

Dacht u
dat koele,
kritische
Zweden
met minder
genoegen
namen dan
met
Svenska ?

iaarom zou u dat dan

doen?

sa
SVENSKi
?enska luidsprekers
eds verkrijgbaar vanaf f 84 -aag uw handelaar om
■n demonstratie en

Ipm toonaangevend in kwalitt
IMPORTRICE: NAHO N.V

L__J
r

!

