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Geavanceerde 
technologie
Tv-fabrikanten zijn zo gericht op het 

ontwikkelen van steeds plattere tv’s dat ze 

lijken te vergeten dat de steeds kleinere 

luidsprekers een erg slecht geluid geven. Minx 

TV maakt daar een einde aan!

Serieuze luidsprekers - De digitale 

versterker van de Minx TV beschikt 

over een indrukwekkend vermogen 

en maximale controle, terwijl de ingebouwde 

165 mm (6,5 inch) subwoofer tv-programma’s 

en films groot genoeg laat klinken voor zelfs 

de meest extreme actiescènes. En de twee 

gepatenteerde 57 mm (2,25 inch) BMR-drivers 

(Balanced Mode Radiator) leveren een breed 

en massief geluid, indrukwekkende muzikale 

prestaties en een ongelofelijk heldere 

dialoogweergave - je hoeft je tv nooit meer 

harder te zetten om de dialoog te kunnen 

volgen.

100W-versterker - De 

50W-subwoofer en de twee 

25W-kanalen voor de BMR-drivers 

staan garant voor een geluid dat groot genoeg 

is om iedere kamer te vullen met een echte 

bioscoopervaring.

Bluetooth-streaming - De 

Minx TV kan zelfs Bluetooth-

audio streamen! De meeste 

smartphones, tablets en computers zijn 

uitgerust met stereo Bluetooth. Dus zolang je 

apparaat binnen bereik (maximaal 10 meter) 

is, is draadloos muziek streamen een fluitje 

van een cent.  

Naast de Standard Bluetooth Codec (SBC) 

ondersteunt de Minx TV ook het kwalitatief 

veel betere Bluetooth-systeem aptX, dat nog 

beter klinkt en zelfs de allerkleinste digitale 

details uit je Bluetooth-muziek haalt.

Digital Signal Processing 
(DSP) - Minx TV maakt gebruik 

van geavanceerde technologie 

die speciaal is ontworpen voor muziek- en 

filmproducties. Hierdoor levert de Minx Air 

een maximale output, ondanks de compacte 

behuizing. De resultaten zijn verbluffend: het 

geluid klinkt harder, helderder en voller dan bij 

andere compacte tv-systemen.

Minx TV - één apparaat, 
massief geluid, geen gedoe...

Achter de schermen

Ieder jaar worden tv’s groter en beter, en ze worden 

steeds meer gebruikt als het centrum van onze 

entertainmentsystemen. Je kunt ermee op internet 

surfen en muziek van vrijwel iedere bron afspelen. Ze 

geven je direct toegang tot al je digitale bestanden 

en een heel universum aan streaming-services, 

internetradio en videosites. Maar tv’s worden ook 

platter en platter, waardoor ze geen ruimte meer 

hebben voor een paar fatsoenlijke ingebouwde 

luidsprekers. Daardoor klinken de meeste nieuwe tv’s 

blikkerig, met een vlak en levenloos geluid.  

De Minx TV is een geweldige upgrade voor iedere 

flatscreen-tv. Als je een simpele oplossing zoekt, 

zonder het gedoe met surroundluidsprekers, is de 

Minx TV de oplossing voor jou! Anders dan soundbars 

levert hij indrukwekkende prestaties zonder dat 

je een externe subwoofer nodig hebt, 

en dus zonder extra kabels in je 

woonkamer. 

Met Minx TV kun je zelfs 

Bluetooth-audio streamen op hoge 

resolutie, zodat je draadloos muziek 

kunt spelen vanaf iedere telefoon, 

tablet of computer.
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“Het verschil met de zielige ingebouwde 

luidsprekers van mijn tv was verbluffend. 

Het drama in Top Gear was veel 

overtuigender, en de gemompelde dialoog in 

Downton Abbey was superduidelijk te horen.”

Vince, Sales team

De ontwikkelaar zegt

Grenzeloze connectiviteit 
Digitale audio - De Minx TV is voorzien van een optische 

Toslink-input waardoor je het digitale signaal direct uit je tv kunt 

halen. De Minx TV verwerkt dit hoge-resolutie audiosignaal tot 

een veel beter geluid dan je normaal gesproken krijgt uit de ingebouwde 

luidsprekers van je tv. Hij wordt zelfs geleverd met een optische kabel!

Bekabelde verbindingen - De Minx TV heeft ook een analoge 

audio-ingang, RCA of 3,5 mm. Dit is erg handig als je tv geen 

digitale audio-uitgang heeft, en bijvoorbeeld ook voor oudere 

iPods.  Met de analoge ingang van de Minx TV kun je een externe bron, 

zoals een tv of mp3-speler, aansluiten en het geluid via je Minx TV 

afspelen in een geweldige, kamerbrede kwaliteit.

Let op: als de 3,5 mm-aansluiting wordt gebruikt, heeft deze prioriteit 

over de RCA-ingang die ‘gemute’ wordt.

Bluetooth-streaming - Minx TV kan zelfs Bluetooth-audio 

streamen! De meeste smartphones, tablets en computers 

zijn uitgerust met stereo Bluetooth, waardoor draadloos 

muziek streamen een fluitje van een cent is. En omdat Minx TV het veel 

betere Bluetooth-systeem aptX ondersteunt, krijg je de best mogelijke 

geluidskwaliteit uit al je Bluetooth-apparaten.

Groot geluid voor je grote scherm en 
Bluetooth-streaming - allemaal uit een 
gemakkelijk te installeren apparaat

BMR drivers
De gepatenteerde BMR-luidsprekerdrivers (Balanced Mode 

Radiator) geven een groter geluid dat de kamer beter vult 

dan traditionele luidsprekers van hetzelfde formaat - ideaal 

voor een compact tv-, film- en muzieksysteem. Normale 

luidsprekers, die je bijvoorbeeld vindt in tv’s en soundbars, 

gebruiken een pistonische, voorwaartse en achterwaartse 

beweging om geluid te creëren. Onze BMR-drivers creëren 

niet alleen geluid door naar voren en achteren te bewegen, 

maar ook met horizontale en verticale trillingen - voor een 

veel breder geluid. Dit zorgt voor een veel grotere ‘sweet 

spot’; waar je ook zit, Minx TV klinkt altijd geweldig.

 

Mega bass!
6,5 inch-subwoofer - De Minx TV heeft een ingebouwde subwoofer met 

de subwooferpoort aan de onderkant, voor extra veel bas. Anders dan bij 

soundbars hoef je geen externe sub aan te sluiten. En omdat de poort 

naar beneden gericht is, maakt het niet uit waar je hem neerzet en is de 

luidsprekerconus altijd goed beschermd. 

Muziek, precies zoals het 
bedoeld is!
Met de superieure geluidskwaliteit van de Minx TV beleef je YouTube en 

muziekkanalen, bijvoorbeeld VEVO, als nooit tevoren - precies zoals het 

bedoeld is.
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Gemakkelijk te 
bedienen
De Minx TV wordt geleverd met alle kabels die je 

nodig hebt en een slanke afstandbediening om 

het volume, de bronkeuze en geluidsinstellingen 

te regelen.

De Minx TV heeft een milieuvriendelijke automatische uitschakelfunctie. 
Om stroom te besparen schakelt de Minx TV zich automatisch uit als er 
30 minuten lang geen geluid mee wordt afgespeeld.

Wist je dat?

Vier verschillende geluidsinstellingen
De Minx TV heeft vier verschillende geluidsinstellingen (die je 

selecteert met je afstandbediening) voor een nog intensere 

geluidservaring, afhankelijk van het materiaal en je persoonlijke 

voorkeur. Iedere instelling past de equaliser van de ingebouwde 

100W-versterker zo aan dat het geluid nog beter klinkt.

1. Voice: Deze instelling verbetert de helderheid en duidelijkheid van 

dialogen en is ideaal voor mensen die ver van hun tv vandaan zitten 

of geen gevoelige oren hebben. 

2. Music: Bij deze instelling is het middenkanaal meer gecontroleerd 

om te voorkomen dat het muzikale geluidsbeeld aan de voorkant 

smaller wordt.

3. Film: Deze instelling reproduceert een middelgrote 

bioscoopomgeving en versterkt effecten en actiegeluiden. 

Soundtracks en dialogen worden gescheiden om de soundtrack 

indrukwekkender te maken.

4. TV: Verandert het mono- of stereogeluid van tv-programma’s in een 

massieve surroundervaring.

De Minx TV onthoudt tot wel acht verschillende Bluetooth-
apparaten waaraan hij gepaard is geweest, zodat hij 
automatisch verbinding maakt zodra je het apparaat aanzet - 
zonder dat je ze opnieuw hoeft te paren.

Wist je dat?

Eenvoudig te plaatsen
De Minx TV is eenvoudig en gemakkelijk te plaatsen, onder je tv of op de 

bovenste plank van je tv-meubel.

Speel je favoriete 
muziek, waar hij 
ook staat, af met  
de Minx TV
Dankzij ingebouwde, draadloze Bluetooth-streaming is de Minx TV veel meer 

dan een fantastisch tv-audiosysteem. Beleef de muziek op je smartphone, 

tablet of laptop en vul de kamer met je favoriete nummers via de Minx TV.

Je kunt nu alles vanaf je Bluetooth-apparaat op de Minx TV afspelen: je eigen 

muziek, maar ook streaming-apps zoals Spotify, Pandora of BBC iPlayer.  

Alles wat je hoort op je smartphone, tablet of laptop klinkt onvergelijkbaar 

veel beter op de Minx TV.
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Luister naar al je muziek, waar hij ook vandaan komt... 
De Minx TV speelt al je muziek af, bijvoorbeeld van je 

smartphone, tablet of computer. Hij is voorzien van 

digitale en analoge audio-ingangen, en Bluetooth-

streaming. Je bent dus niet beperkt tot een bepaald type 

tv of apparaat - de Minx TV speelt muziek en films vanaf 

alle apparaten!

Geen gedoe 

De Minx TV is een geweldige upgrade voor iedere 

flatscreen-tv. Als je een eenvoudige oplossing zoekt, 

zonder het gedoe met surroundluidsprekers, is Minx TV 

de oplossing voor jou! Anders dan soundbars levert hij 

indrukwekkende prestaties zonder dat je een externe 

subwoofer nodig hebt, en dus zonder extra kabels in je 

woonkamer. 

Hoogwaardige componenten 

Voor het best mogelijke geluid is de Minx TV uitgerust 

met een krachtige 100W DSP-gestuurde versterker die 

hoogwaardige, gepatenteerde BMR-drivers (Balanced 

Mode Radiator) aanstuurt. Hij heeft zelfs een 

ongelofelijke 6,5” subwoofer!

Streaming-services, apps en muziek 

Door je apparaat te paren via Bluetooth krijgen de 

muziek-apps en streaming-services op je smartphone, 

tablet of computer de indrukwekkende geluidskwaliteit 

van de Minx TV. Snel en gemakkelijk luisteren naar 

populaire streaming-services zoals Last.fm, Spotify of 

BBC iPlayer Radio met de verbluffende geluidskwaliteit 

van de Minx TV.

Computerspellen 

Als je computerspellen op je tv, telefoon of tablet speelt, 

weet je hoe slecht de geluidskwaliteit kan zijn. Maar 

vanaf nu kun je het geluid naar de Minx TV sturen en alle 

knallen, explosies en effecten tot in het kleinste detail 

horen!

Verschillende geluidsinstellingen 

De Minx TV heeft vier verschillende geluidsinstellingen 

(die je selecteert met je afstandbediening) voor een nog 

intensere geluidservaring, afhankelijk van het materiaal 

en je persoonlijke voorkeur. Iedere instelling past de 

equaliser van de ingebouwde 100W-versterker zo aan dat 

het geluid nog beter klinkt.

Kraakheldere dialogen 

De Voice-instelling verbetert de helderheid en 

duidelijkheid van dialogen en is ideaal voor mensen die 

ver van hun tv vandaan zitten of geen gevoelige oren 

hebben. 

Digitale audio 

Minx TV is voorzien van een optische Toslink-input 

waardoor je het digitale signaal direct uit je tv kunt halen.  

De Minx TV verwerkt dit hoge-resolutie audiosignaal voor 

een veel beter geluid dan je normaal gesproken krijgt 

uit de ingebouwde luidsprekers van je tv. Hij wordt zelfs 

geleverd met een optische kabel!

Milieuvriendelijk  

De Minx TV heeft een milieuvriendelijke automatische 

uitschakelfunctie. Om stroom te besparen schakelt de 

Minx TV zich automatisch uit als er 30 minuten lang geen 

geluid mee wordt afgespeeld.

Loodzware prestatiesMinx TV kan tv’s van 

maximaal 30 kg dragen - veel meer dan andere 

luidsprekersystemen voor je tv.

Belangrijkste redenen om de Minx TV te kopen
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De Minx TV levert uitzonderlijke geluidskwaliteit van vrijwel iedere bron... hier volgen tien 
redenen waarom je beter een Minx TV van Cambridge Audio kunt kopen dan een ander systeem
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