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AUDIOLAB 6000 SERIES

Marnix Bosman

BETAALBARE AUDIOKWALITEIT
MET VISIE
Topkwaliteit audioweergave met een scherp prijskaartje. Dat is waarmee de Britse
audio industrie beroemd is geworden. De introductie van de 6000N streaming
speler door Audiolab past in deze traditie en was voor ons aanleiding om meteen
naar de hele serie te gaan kijken.

D

e historie van Audiolab is eigenlijk op te delen in
drie periodes. Na de start, begin jaren ’80,
ontwikkelde Audiolab zich al snel tot een merk
geheel in lijn met de typische, Britse audiotraditie. Betaalbare
apparatuur met een hoge audiokwaliteit. Het eerste product,
de 8000A versterker, groeide uit tot een echte audioklassieker. In 1998 kwam er een grote verandering toen TAG
McLaren het bedrijf overnam en daarbij ook de naam
wijzigde. Deze overname heeft slechts een aantal jaar
geduurd (tot 2004) maar is in mijn optiek geen zet geweest

die het aanzien van het bedrijf echt goed heeft gedaan. De
producten pretendeerden vaak een heleboel, maar konden
die pretenties en het bijbehorende prijskaartje zelden
waarmaken.
Na de overname (medio 2004) door de Chinese IAG groep
kwam de oude naam weer terug en vond Audiolab weer de
thuisbasis waar zij thuishoren. Binnen de IAG groep
schaarden zij zich tussen partnerbedrijven (Quad, Mission,
Wharfedale en Castle) die eveneens passen in die oorspronkelijke Britse audiotraditie waarmee Audiolab in 1983
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begon. Sinds 2004 is Audiolab in mijn optiek ook echt weer
het bedrijf zoals ik dat graag zie en dat bij het bedrijf past.
De 6000 serie past perfect binnen deze traditie. Deze lijn
bestond al uit een compacte geïntegreerde versterker met
ingebouwde DAC en een CD-loopwerk. Sinds kort is daar
de 6000N netwerkspeler aan toegevoegd die vanaf nu ook
leverbaar is.
6000A versterker
De 6000A versterker past in de traditie van de 8000A
waarmee het voor Audiolab in 1983 allemaal begon. Het
uiterlijk is eenvoudig en strak en ook de bediening is simpel.
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Naast de volumeknop en bronselectie (heel mooi via relais)
heeft de 6000A een Mode-knop waarmee je de balans regelt,
een externe aan/uit-trigger kunt activeren en de automatische
stand-by tijd instelt. De 6000A is een geïntegreerde
versterker, maar zodanig geconstrueerd dat je de voorversterker en eindtrap ook los van elkaar kunt gebruiken. Ook deze
functionaliteit selecteer je met de Mode knop. De versterker
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heeft daarvoor aparte in- en uitgangen.
De laatste feature van de Mode knop is het instellen van de
filterkarakteristiek van het digitale filter van de ingebouwde
DAC. De (ES9018) DAC heeft verschillende digitale filters
aan boord en in de 6000A kun je kiezen uit drie varianten.
De DAC ondersteunt samplerates tot 192kHz en kan zowel
optisch als coaxiaal aangestuurd worden. USB behoort niet
tot de mogelijkheden. De USB aansluiting op de achterzijde
is er alleen voor software updates en voor externe besturingsdoeleinden (zie verderop in mijn verhaal). Geen USB dus
maar daarentegen wel Bluetooth streaming.
De klasse AB eindtrap in de 6000A wordt gevoed vanuit een
flinke ringkerntrafo met 4 x 15.000uF aan buffering. Deze
eindtrap is op papier goed voor zo’n 50W per kanaal (bij 8
ohm) aan vermogen waarmee je gangbare luidsprekers uit
een bijpassende prijsklasse eenvoudig de baas moet kunnen
zijn. Noemenswaardig is daarnaast de aanwezigheid van een
(MM) phono-ingang.
6000 digitaal

Gebruik en weergave

De DAC in de 6000A is gebaseerd op de uitstekende
M-DAC converter (zie HVT 52016). Audiolab heeft er
mede daarom voor gekozen geen CD-speler maar een
CD-loopwerk binnen deze serie te ontwikkelen, de
6000CDT. De 6000CDT heeft dus geen DAC aan boord
maar is eigenlijk alleen voorzien van een loopwerk (hetzelfde
slot-loopwerk zoals dat ook in vlaggenschip CD-speler, de
8300CD, wordt gebruikt.
De nieuwe 6000N streamer heeft wel een ingebouwde DAC
en ook deze DAC is weer gebaseerd op de ES9018 chip die
ook in de 6000A en de M-DAC+ wordt gebruikt. De 6000N
streamer is een echte black box zonder display. Op de
voorzijde zit een aan/uit knop en 6 toetsen die je kunt
programmeren als voorkeuzetoets voor internet radiostations.
De rest van de configuratie en bediening loopt via de app die
je voor deze streamer moet downloaden. Deze app is niet
ontwikkeld door Audiolab zelf maar is de Play-Fi app van
DTS.

Het aansluiten en configureren van de apparatuur en app is
eenvoudig. Ook voor een leek op het gebied van streaming is
de Play-Fi app relatief heel eenvoudig. De handleiding is
daarbij heel nuttig, maar zoals altijd is geduld tijdens het
configureren de beste weg naar succes. Om te voorkomen dat
je, zoals meestal het geval is, met 2 volumeregelaars werkt
(één op de versterker en één in de streaming app) heeft
Audiolab er heel mooi voor gezorgd dat je de volumeregelaar
van de Play-Fi app kunt synchroniseren met de analoge
volumeregelaar in de 6000A. Deze benadering is in
audiotechnisch opzicht het mooiste en dat kun je ook echt
horen. Vooral op lagere volumes is de definitie veel beter en
blijft het geluidsbeeld ook mooi luchtig en open.
Lucht en openheid zijn sowieso kernwoorden die in mij
opkomen als ik luister naar de weergave van de 6000A

DTS Play-Fi
Audiolab heeft heel bewust gekozen voor het open Play-Fi
platform van DTS voor de besturing van hun 6000N
netwerkspeler. Groot voordeel van dit platform is dat Play-Fi
volledig merkonafhankelijk is. Met de Play-Fi app kun je dus
meerdere Play-Fi apparaten van verschillende merken
bedienen. Play-Fi ondersteunt alle gangbare bestandsformaten met een maximale resolutie van 24/192. Maar let op.
Alle samplerates boven 16/48 worden gedownsampled naar
16/48 voor een optimaal Wifi transport. Vanuit de app kun
je contact maken met je eigen NAS, internet radiostation of
één van de vele streamingdiensten die standaard in Play-Fi
zijn geconfigureerd. De voor Nederland en België belangrijkste diensten (Spotify, Tidal, Qobuz en Deezer) zijn standaard
aanwezig. Muziek op je NAS wordt benaderd via UPnP of
DLNA. Van alle bekende hires bestandsformaten is alleen
DSD de opvallende afwezige.
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versterker. Aangesloten op mijn Adam Compact monitors is
de ruimtelijke plaatsing van instrumenten en effecten de
grote kwaliteit van deze versterker. Ook op andere luidsprekers (B&W 607 of PMC TB2) komt dat karakter mooi naar
voren zoals met de nieuwste release van het Nederlands Jazz
archief van het Orkest Ruud Bos. Op deze plaat bevinden
zich opnames uit de periode 1964-1969 en zijn grootheden
uit de vaderlandse jazzgeschiedenis (zoals Piet Noordijk,
Frans Elsen, Cees Slinger, Jacques Schols en John Engels) te
horen. De opnames klinken anno nu nog bijzonder fris en
open en zijn in mijn optiek een echte aanrader .
Het open karakter van de 6000A wordt iets afgeknepen
zodra je de versterker te ver naar zijn limieten stuurt. Het is
en blijft een kleine versterker, dus maak het hem niet te
moeilijk! Aangesloten op passende monitors of compacte
vloerstaanders van merken als Monitor Audio, B&W, KEF
en Elac zul je echter op een zeer prettig geluidsbeeld
getrakteerd worden.
Dat open karakter hoor je via de ingebouwde DAC in de
6000A versterker, maar ook via de DAC in de 6000N
streamer. In de korte tijd dat ik de set in huis heb gehad, heb
ik nauwelijks grootse verschillen tussen de beide DAC’s
kunnen waarnemen. Een voorkeur tussen de twee heb ik
zeker niet kunnen ontwikkelen.
Samengevat
De aanleiding voor dit artikel was eigenlijk de introductie
van de 6000N streamer. Dat de importeur vervolgens met
een 6000 set aankwam, was in eerste instantie een verrassing,
maar bleek uiteindelijk een goede zet. Los van het feit dat de
6000N gewoon een heel prettige streamer is met een heel
scherp prijskaartje, was de kennismaking met de 6000A
versterker wellicht nog wel de mooiste ervaring van deze hele
test. Deze versterker presteert op hoog niveau, maar
Audiolab vraagt voor deze kwaliteit naar verhouding een
schijntje. In het huidige landschap aan versterkers evenaart
deze versterker de audiokwaliteit van apparatuur die vaak

veel meer kost. Met de 6000 serie presenteert Audiolab weer
de visie en leveren ze weer de prestaties waarmee het in 1983
ooit begon.

Merk:
Type:
Ingangen:

Uitgangen:
Hoofdtelefoonuitgang:
Phono:
Afstandsbediening:
Uitgangsvermogen:
Digitale resolutie:
DAC:
Afmetingen (hxbxd):
Gewicht:
Type:
Compatibiliteit:
Uitgangen:
Afmetingen (hxbxd):
Gewicht:
Type:

Audiolab
6000A
Geïntegreerde versterker
5 x analoog lijn
1 x phono (MM)
2 x optisch digitaal
2 x coaxiaal digitaal
Bluetooth (aptX)
preamp uitgang
ja
ja (MM)
ja
2 x 50W (bij 8 ohm)
2 x 75W (bij 4 ohm)
24-bit/192kHz
ES9018K2M
65x445x300mm
7,8kg
6000CDT
CD-loopwerk
CD, CD-R(W) geen mp3
coaxiaal/optisch digitaal
445x65x300mm
5,4kg
6000N
Netwerkspeler
max. 24-bit/192kHz
Deezer, HDtracks, Qobuz, Spotify, Tidal,

Resolutie:
Streamingdiensten:
Tunein
Wifi/ethernet:
Uitgangen:
Afmetingen (hxbxd):
Gewicht:

ja/ja
analoog/coaxiaal/optisch
445x65x313mm
4,9kg

Prijzen:
6000N netwerkspeler
6000CD CD loopwerk
6000A versterker

€499
€499
€799

Informatie:
Website:

Quad-raad BV
www.quad-raad.nl, www.audiolab.co.uk
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