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AUDIOLAB M-ONE VERSTERKER/DAC
M E T C A S T L E AV O N 1 L U I D S P R E K E R S

Bert Olink

SIGNALEMENT VAN EEN SET DEEL 2:
AUDIOLAB M-ONE EN CASTLE AVON 1
Als redactie krijgen we regelmatig de vraag of we aandacht willen besteden aan
goede combinaties van apparatuur. Vooral nieuwkomers en herintreders in de
wereld van audio en hifi zien vaak door de bomen – losse individuele componenten – het bos – het muzikale resultaat – niet meer. De enige wens van deze groep
muziekliefhebbers is: genieten van muziek, waarbij de apparatuur een middel is
om dat doel te bereiken.
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V

eel recensies eindig ik met het kopje ‘Voor Wie...’.
Voor de verandering wil ik er nu maar eens mee
beginnen, want ik merk dat juist een hele grote
groep lezers wat afgeschrikt wordt door al teveel technische
rimram. Niet omdat die informatie niet interessant kan zijn,
maar vooral omdat het teveel afleidt van datgene wat hij/zij
graag wil weten: is dit wat voor mij?
Deze Audiolab/ Castle combinatie heeft een tijd bij mij
gelogeerd. Zo’n logeerpartij blijft meestal niet onopgemerkt
in onze vrienden- en kennissenkring. En heus niet alleen bij
de mannelijke specimen.
Een leuke illustratie: Loes is een gepensioneerde onderwijzeres met zoals gebruikelijk weinig vrije tijd en een brede
belangstelling. Ze is jaren geleden gescheiden en door haar ex
afgescheept met een 08-15 setje van onbestemde afkomst. In
haar huwelijk was ze hele goede spullen gewend – o.a.
Spendor BC3 luidsprekers, Harman Kardon Citation
elektronica, Sony ES cd-speler, Thorens TD125mkII
draaitafel. De kenners onder u weten natuurlijk dat dit geen
kattenpis is. Ze heeft echt van de kwaliteit genoten, maar het
was duidelijk ZIJN set, bij de gratie van OLH mocht ze een
cd van haar keuze draaien. Zo’n man dus.
Ze was er alleen nooit toe gekomen om dat plastic braggelsetje te vervangen door iets beters, want drukdrukdruk. Tot
ze weer bij ons over de vloer kwam, vergadering van het een
en ander ofzo: er zitten wel vaker allerlei dames en heren aan
de grote tafel in de woonkamer. Na afloop van zo’n
vergadering wordt er meestal een drankje genuttigd. Ik voeg
me dan meestal ook bij het gezelschap want een drankje sla
ik nooit af. Loes keek me aan en vroeg: “komt er ook muziek
uit die mooie compacte luidsprekers?” Jawel hoor, klepje van
de Spectral apparatuurkast naar beneden, de afstandsbediening van de Audiolab M-One gepakt en daar was muziek
– een ECM productie, The Astounding Eyes of Rita van
Anouar Brahem. De aangesloten Bluesound Node stond
toevallig nog scherp op het album. Het gezelschap verplaatste

zich naar de zithoek. Loes vroeg of het ook wat harder kon.
Geen probleem voor de set… Kort en goed, Loes was
verkocht, want dit was in feite wat ze zocht, zeker toen ze
hoorde wat de Audiolab allemaal kon. Ze vroeg nog eens
specifiek of deze weergavekwaliteit echt alleen uit die
compacte luidsprekers kwam – geen subwoofer toch? En
alles zit in dat Audiolab kastje met die twee knoppen. Tja dat
krijg je als je beeld van apparatuur voor muziekweergave
wordt bepaald door het beeld van de vroegere set met al zijn
knoppen, dozen, kabels, voor/eindversterkers en vooral heel
volumineuze luidsprekers. Alleen al fysiek zou zo’n set niet
eens in haar compacte maar smaakvol ingerichte appartement passen. First things first zei ze kordaat, maar eerst moet
ik op vakantie, mijn auto moet naar monumentenzorg en de
cv-ketel is ook aan vervanging toe. Maar ik mag nog wel eens
komen luisteren?
Signalement
Laten we eerst maar eens naar de Audiolab M-One kijken.
In een compacte stevige verpakking – 247x295x114mm
– die schoon aan de haak 5,5 kg weegt zit een boel elektronica. Naast een stevige voeding vinden we een potente
klasse-AB versterker in de beste Audiolab traditie. De
gespecificeerde 2x 40 watt aan een belasting van 8 ohm
wordt ruimschoots gehaald, maar wat zeker zo belangrijk is
het vermogen verdubbeld bijna aan een 4 ohms last. Van
complexe moeilijke luidsprekers – denk aan bijvoorbeeld een
oude maar mooie B&W DM4 – trekt deze Audiolab zich
helemaal niks aan.
De rest van de kast zit boordevol analoge en digitale
elektronica waarvan het opvallendste component de
gebruikte
DAC-chip is en wel de ESS Sabre
9018K2. Dit
tweekanaals broertje van de beroemde
9018 met zijn
acht kanalen en hyperthreadtechniek
biedt indrukwekkende specificaties zowel als PCM
omzetter (tot
32-bit/384kHz via USB) als verwerker
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van DSD signalen (tot DSD256). Ik heb Loes natuurlijk
uitgelegd wat dat voor haar betekent. Een aantal muzikale
voorbeelden doet dan wonderen. Ze had in haar behoorlijke
muziekverzameling een aantal SACD’s zitten, waarvan ze
eigenlijk niet goed wist wat ze daar mee moest. Dat veel van
die SACD opnames nu als (betaalde) downloads op sites als
NativeDSD op te halen zijn, waardoor je nu de echte
kwaliteit kunt beluisteren, interesseerde haar bovenmatig. Te
meer omdat ze bij mij wel degelijk verschillen hoorde.
Vrouwen hebben nu eenmaal goede oren. Zucht… ik weet
dit is niet genderneutraal.
Wat aansluitingen betreft komt het voor Loes allemaal goed.
De twee analoge ingangen geven haar de gelegenheid om
haar Sony ES tuner aan te sluiten – kwam uit de boedel,
maar nog nooit gebruikt. De andere analoge ingang is voor
een eventueel nog aan te schaffen streamer. Haar Humax
settopbox kan mooi worden aangesloten op de optische
ingang. Bij een andere vriend staat nog een Rotel cd-loopwerk, de RDD980, in zijn berging werkeloos te schimmelen.
Die mag ze te zijner tijd zo ophalen voor een goede fles wijn.
Omdat ze toch wel erg onder de indruk is van de mogelijkheden van streaming zal in eerste instantie haar Apple
Macbook Pro de communicatierol met de USB poort van de
Audiolab vervullen. Ze hoeft dan alleen maar een korte USB

kabel te leggen naar de plek waar in de toekomst de Audiolab
komt te staan. Op termijn zal er misschien nog wel een
aparte streamer of netwerkadaptor komen. Ze was erg onder
de indruk van mijn SOtM sMS-200 in combinatie met
Roon software. Maar dat is toekomstmuziek.
De bediening van de Audiolab M-One vraagt geen klein
vliegbrevet, het opgeruimde front laat twee grote draaiknoppen zien: één voor volume, de andere voor ingangskeuze en
nog wat andere functies, een helder display heeft aan “what’s
going on”. Voor nachtelijke volumineuze muzikale escapades
zit er een hoofdtelefoonaansluiting op die ook heel hoogwaardige hoofdtelefoons optimaal aanstuurt. Een compacte
afstandsbediening in creditkaartformaat wordt bijgeleverd.
Castle Avon 1
Nog steeds worden luidsprekers als de Castle Avon 1 meestal
omschreven als boekenkastluidsprekers. Maar dit soort
luidsprekers verdienen echt beter, een goed statief doet
wonderen. De Castle Avon 1 heeft bescheiden afmetingen –
320x180x230mm – en weegt een kleine 6 kilo. De afwerking
is exemplarisch, deze fineerkwaliteit zien we nog zelden in
luidsprekers in deze prijsklasse. De gebruikte eenheden
komen uit de eigen keuken. De 13 cm middenlaageenheid
heeft een geweven carbonfiberconus uit één stuk.
De tweeter heeft een speciaal ontwikkelde ribbon ofwel
bandjesmembraan – afmetingen 12x45mm – bij een ribbon
luidspreker wordt het superlichte membraanmateriaal direct
aangedreven door de in het membraan verwerkte “spoel”.
Een heel vlakke hoornvorm zorgt voor een optimale
akoestische uitstraling. De Castle Avon 1 is niet een
conventionele gesloten kast speaker – vroeger ook wel
drukkamer genoemd – maar een slimme variant op een
vroeger vooral bij zelfbouwers heel populair kastdempingsprincipe, de transmissielijn. Voordeel van dit principe is dat
de laagmidden conus min of meer symmetrisch wordt belast
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zonder de nadelen van vervelende laagresonanties, zoals vaak
voorkomt bij het verwante basreflexsysteem.
Het rendement is met zo’n 87dB/1 meter heel goed voor dit
formaat, daarnaast is de Avon 1 bepaald geen lastige luidspreker. Ook een wat minder royaal bedeelde versterker kan er
uitstekend mee uit de voeten.

Bert,” zei ze, “ik ben niet zo’n luisteraar, ik ga niet op het
puntje van mijn stoel zitten om elk detail van de muziek in
mij op te nemen. Als ik muziek luister doe ik er graag iets
anders naast – het lezen van de krant bijvoorbeeld. Dat laat
de Castle Avon 1 me heel goed doen, zonder dat ik het idee
heb dat ik wat mis.” Waarvan akte.

Luisteren...

De combinatie met de Audiolab bleek naast de faciliteiten
ook in alle andere opzichten ruimschoots aan haar verwachtingen te voldoen. In feite voegt de Audiolab M-One niks
toe, maar laat ook niks weg. Een mooi muzikaal setje!

Maar het resultaat telt, nietwaar? Ondanks het feit dat het
formaat van de Castle Avon 1 een monitorachtige afstemming veronderstelt, is dat juist niet het geval. Laat dat nou
net datgene zijn waar Loes voor viel. Natuurlijk was ze na die
bewuste avond nog wel weer terug geweest om over muziek
en weergave-apparatuur te praten. Ze had ook geluisterd bij
een paar audiospeciaalzaken in het midden van het land, in
de buurt waar haar dochter woont. Heel mooi die kleinere
luidsprekers, maar ze zitten me wel erg op de huid. Datzelfde
stelde ze vast op de werkkamer van mijn lief waar twee
Rogers LS 3/5a dienst doen. Ook boven op mijn werkkamer,
was ze verguld van mijn Quad elektrostaten. “Maar eerlijk

fabrikant: Audiolab – (IAG)
fabrikant: Castle – (IAG)
distributeur: Quad-raad
www.quad-raad.nl
Prijs: Audiolab M-One €1.199
(leverbaar in zilver en zwart)
Prijs: Castle Avon 1 €1.198 per paar
(diverse uitvoeringen)
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