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ETUDEMp
De kompromis/oze luidspreker

Een luidspreker te ontwerpen die mijn kritische
passie voor muziek volledig zou rechtvaardigen
vormde het pure, idealistische uitgangspunt. Die
intrigerende passie,' met mij door velen gedeeld,
maar helaas zo zelden optimaal ervaren !De taa.t<.
waarvoor ik mezelf gesteld zag, is uiteindelijk in
een komplexe, boeiende, maar tevens jarenlange
discussie met mezelf ontaard. En obsessieve pe-
riode van vergelljken en experimenteren maar
voornamelijk luisteren en nog eens luisteren is
vooraf gegaan aanhet uiteindelijke resultaat: de
ETUDE Mp luidsprekerlijn. Centraal in het ontwik-
kelingsproces heeft mij ten aile tijden de klank,
het timbre en de sfeer van het referentie instru-
ment zelf voor ogen gestaan. Uiteraard is het
daarbij van het hoogste belang dat het luidspre-
ker ontwerp zelf als het ware onhoorbaar blijft.
Een reproduktie behoort immers onvoorwaarde-
lijk natuurlijk weergegeven te worden. De ETUDE
Mp vormt daarbij slechts het middel maar cijfert
zichzelf volkomen weg.
De ETUDE Mp is een kompromisloze, realistische
en exclusieve familie weergevers geworden.
Geen enkele besparing vanuit commercieel oog-
punt; zeer doordachte materiaalkeuze en eer,
welzeer gedegen kastontwerp kunnen de ETUDE
Mp per definitie nooit tot een massaprodukt laten
verwfJrden. Bij beluistering van een ETUDE Mp
wordt al snel duidelijk dat er zorg en toewijding is
besteed aan ieder detail,' de weergave is helder
en transparant; zeer driedimensionaal en staat
volkomen los van de luidsprekerkast. Een ETUDE
Mp geeft een welhaast vanzelfsprekende ruimte
aan de meest komplexe signalen en vertrouwt
deze ongekleurd toe aan het oor van de luisteraar
met een ongekende zin voor detail en finesse.
Mede door het weloverwogen gebruik van selek-
tieve en eigen ontwikkelde componenten worden
rust, muzikaliteit en een neutraal geluidsbeeld ge-
waarborgd. Dankzij het absolute faselineaire ge-
drag komt een ETUDE Mp erg realistisch, erg
"LIVE" over. Een vakbekwaam dealer zal graag
een intensieve demonstratie laten vooraf gaan
aan een definitief oordeel. De eigen "ETUDE Mp
studio" staat ook voor demonstraties ter beschik-
king. De ETUDE Mp wordt slechts in kleine series
vervaardigd,' zorg en toewijding staan, zoals ge-
zegd, hoog in het vaandel en garanderen altijd
een optimaal luisterplezier. Het is nu aan U om
samen met de ETUDE Mp plaats te laten aan de
muziek en al haar ongekende emoties.
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ETUDE Mp II

De ETUDE Mp II is een driewegsysteem, gebruik
makend van het line-source principe. Voorop in
de ontwikkeling stond (zoals bij aile ETUDE Mp
modellen) fase-zuiverheid en een vlak amplitude
verloop over het audio frequentie spectrum.

Evenals bij de ETUDE Mp I en Mp III is een nauw-
keurige instelling van het filter op de stuurketen
mogelijk. Een goed afgeregelde ETUDE Mp II
geeft een zeer vrij driedimensionaal geluidsbeeld
weer.

Het systeem kenmerkt zich door een uitgebalan-
ceerde muzikaliteit die U een lang en probleem-
loos luistergenot garandeert, zonder enige vorm
van luistermoeheid te kunnen veroorzaken.

Zoals bij aile ETUDE Mp modellen werd oak bij de
Mp II zeer veel aandacht geschonken aan het
design, zodat deze luidspreker makkelijk in een
leefruimte is te integreren.
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