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I n januari 1995 opende Gerard 
Poulissen in het mooie stads
centrum van Roermond een 
bescheiden hifiwinkel, vast

beraden om met vakmanschap, 
service en klantvriendelijkheid het 
verschil te maken. 25 jaar later is 
Poulissen Audio Video Center uit
gegroeid  tot een innovatief  en 
voortdurend evoluerend familie
bedrijf met vijftien mede werkers. 
De  toekomst van het  bedrijf 
is  verzekerd doordat Gerards 
 kinderen,  Johan en AnneMarie, 
ook al jaren meedraaien in het 
 familiebedrijf.  

Dankzij een nooit aflatende 
inzet en trouw aan het concept 
dat Gerard vanaf het begin voor 
ogen had, werd Poulissen meer
maals bekroond. Vier keer op 
rij werd Poulissen Audio Video 
Center uitgeroepen tot  ‘Beste 
hifizaak van Nederland’ en als 
topdealer van Bang & Olufsen 
tot ‘Beste Bang & Olufsen 
 Center van Nederland’ en ‘Bang 
& Olufsen Top 50 Store of The 
World’.

Poulissen onderscheidt zich 
door een enorm breed aan
bod. Je vindt er topmerken 
zoals Bang & Olufsen, Loewe, 
 Accuphase, Bowers & Wilkins, 
McIntosh,  Yamaha, KEF, LG, 
Samsung,  Monitor Audio, Bose, 
Sonos,  Marantz en Denon. 
Nergens anders kun je zoveel 
merken en modellen vergelijken 
en beleven, elk met hun eigen 
kwaliteiten en prijsniveau. 

EIGEN REPARATIE- EN 
 INSTALLATIEDIENST
De wereld van digitale audio en 
video evolueert razend snel en 
vereist veel kennis en kunde. Bij 
Poulissen kun je als klant rekenen 
op het vak manschap, advies en 
de service van  specialisten die 
voor totaaloplossingen zorgen. 

Poulissen beschikt daarvoor 
over eigen, vakbekwame, en 
volgens de hoogste normen 
 opgeleide installateurs en 
 reparateurs. Zij weten op welke 
wijze de uitgekozen apparatuur 
dient te worden gecombineerd 
met de diverse apparatuur van 
andere merken, zoals digitale 
 ontvangers, mediaservers en 
domotica. Tevens is Poulissen 
gespecialiseerd in reparaties van 
beeld en geluids apparatuur en 
maakt zij gebruik van  uitsluitend 
originele onderdelen waardoor 
apparatuur van  praktisch alle 
merken kan worden  gerepareerd. 
Ook voor complete audiovisuele 
 projecten bij  verbouwingen of 
nieuw te bouwen woningen kun 
je bij Poulissen terecht. 

25 JAAR POULISSEN AUDIO VIDEO CENTER 
VAKMANSCHAP, SERVICE EN 
KLANTVRIENDELIJKHEID

Scan deze code
en bezoek 

www.poulissen.nl
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BANG & OLUFSEN, DE 
SFEERBRENGER IN HUIS

‘BANG & OLUFSEN IS ER VOOR 
IEDEREEN DIE DE KWALITEIT VAN 
ONZE PRODUCTEN WAARDEERT’

B

Thomas Jöncke juicht het 
 concept toe. “Bang en Olufsen 
biedt niet alleen een exclusief 
design en een uitstekende 
kwaliteit, maar ook een lange 
levensduur. Bang & Olufsen 
streeft ernaar zijn  producten 
aantrekkelijk te maken voor 
 iedereen, zonder  compromissen 
te sluiten over de kwaliteit.  
Onze ontwerpen zijn zo 
 onderscheidend, dat moet je zelf 
horen, zien en beleven.  Vandaar 
het belang van  Experience  Centers 
zoals Poulissen. 

Thomas Jöncke, Head 
Benelux en Nordic 
 Markets, was als klant al 
lang gefascineerd door 

Bang & Olufsen voordat hij aan de 
slag ging bij het Deense merk. “Ik 
geniet thuis nog iedere dag van 
mijn BeoLab 50 en de BeoVision 
Eclipse 65”. Met Bang & Olufsen 
koop je niet zo maar een  product, 
maar een concept om heel je 
woning van beeld en geluid te 
voorzien”, legt Thomas Jöncke uit. 
“Met Bang en Olufsen haal je sfeer 
in huis.”

Hier kun je ongestoord in de 
 comfortabele, exclusief voor Bang 
& Olufsen  ingerichte ruimtes alle 
 modellen van ons uit gebreid 
Bang & Olufsen assortiment 
 ervaren. Van de  BeoPlay M5, de 
 BeoSound 1 en 2 streamers tot 
onze  vlaggenschepen BeoLab 50 
en  BeoLab 90 luidsprekers. 

Thomas Jöncke, 
Head  Benelux 

en Nordic 
 Markets

T
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Mijn nieuwe systeem wordt 
 intensief gebruikt want ik ben een 
groot muziekliefhebber. Daarom 
vind ik het geluid bij een film even 
belangrijk als de beeldkwaliteit en 
de inhoud van de film.
 
Eigenlijk zou iedereen van Bang 
& Olufsen moeten kunnen 
 genieten. De levensduur van een 
Bang & Olufsen is zo lang dat ik 
elke  aankoop beschouw als een 
 investering op heel lange termijn”.

Ik ben Bang & Olufsen altijd 
trouw gebleven. Nu vond ik het 
tijd voor een grondige  update. 
Ik  herinnerde me dat ik ooit 
bij Poulissen een goedkoop 
Bluetooth speakertje kocht en 
dat ik daar zo goed onthaald 
werd. 

Daarom ben ik teruggegaan naar 
Poulissen voor de BeoLab 50 
 luidsprekers en een nieuwe tv. 
Het vertrouwen dat de mensen 
bij Poulissen uitstralen en het 
belang dat ze hechten aan service 
en een perfecte installatie spreekt 
mij erg aan.

Renaat Penders uit 
 Maasmechelen in  België 
heeft een voorkeur 
voor architecturaal 

 minimalisme. Zijn huis wordt wel 
eens een ‘bunker’ genoemd. 

“Strak en modern, maar het moet 
gezellig blijven”, legt  Renaat 
uit. “Ik ben al meer dan 20 jaar 
 gepassioneerd door Bang & 
Olufsen. Niet alleen door de 
kwaliteit van het beeld en het 
 geluid, maar ook door het strakke 
design dat volledig tot zijn recht 
komt in een moderne omgeving 
zoals hier. 

Scan deze code en 
bekijk het volledige 

videointerview 
met Thomas Jöncke

Thomas Jöncke, 
Head  Benelux 

en Nordic 
 Markets

Renaat Penders,
tevreden klant van

Bang & Olufsen

‘HET VERTROUWEN 
DAT DE MENSEN 
BIJ POULISSEN 

UITSTRALEN EN 
HET BELANG DAT 
ZE HECHTEN AAN 

EEN PERFECTE 
INSTALLATIE 

SPREEKT MIJ ERG 
AAN.’

- RENAAT PENDERS

R

Stuk voor stuk modellen die tot 
de top in hun segment behoren, 
 zowel qua geluid als wat betreft 
hun  design. Gerard,  AnneMarie 
en  Johan hebben een passie voor 
Bang & Olufsen. Die passie  brengen 
zij graag over op hun klanten.” 

Overigens beschikt Poulissen over 
een door Bang & Olufsen gecertifi
ceerde reparatieafdeling.
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John Bowers startte in 1966 
met het bouwen en samen
stellen van luidspreker
systemen. Met de P1 werd 

Bowers & Wilkins geboren. In de 
voorbije decennia zorgde Bowers 
& Wilkins voor meerdere mijlpalen 
op het vlak van luidsprekerbouw. 
 Vandaag behoort het oerBritse 
merk tot de absolute top. De luid
sprekers van Bowers & Wilkins 
gelden niet alleen als referentie 
voor muziekliefhebbers, ze worden 
wereldwijd gebruikt in bijna alle 
klassieke opnamestudio’s. 

De 800 Serie Diamond wordt nog 
altijd beschouwd als een van 
de beste luidspreker systemen 
ter wereld. Even geliefd zijn de 
Bowers & Wilkins 600 en 700 
Series die je huis vullen met het 
kenmerkende Bowers & Wilkins 
geluid.  

“Poulissen werkt al 25 jaar samen 
met Bowers & Wilkins”, zegt  Erwin 
van der Putten, CEO van Bowers 
& Wilkins Group  Benelux. “We 
onderhouden al vanaf het begin 
een bijzondere band  omwille 
van de  professionaliteit en het 
vakmanschap van  Poulissen”.  

Poulissen beschikt over een 
gecertificeerde Bowers & 
Wilkins Diamond Room. In deze 
 exclusieve ruimte staan alle 
modellen van Bowers & Wilkins 
speelkaar opgesteld. Een unieke 
luisterruimte om uitvoerig 
 kennis te maken met de ultieme 
Britse referentie, ongeacht je 
 stijl of budget. 

Met de gloednieuwe  Formation 
Suite ontwikkelde Bowers & 
Wilkins haar eerste draadloze 
luidsprekersysteem dat voldoet 
aan dezelfde strenge normen 

die de Britten hanteren voor hun 
bekabelde luidsprekers. Met 
de Formation Suite is Bowers & 
Wilkins klaar voor onder meer 
hires audio in hoge resoluties 
en connectiviteit met AirPlay2, 
Spotify Connect en Bluetooth 
4.1 met AptX. Alle modellen 
uit de Formation Suite zijn bij 
 Poulissen te beluisteren in de 
speciaal daarvoor ingerichte 
Bowers & Wilkins Formation 
 Gallery.

Voor onderweg zijn de Bowers & 
Wilkins hoofdtelefoons de ideale 

reisgenoot. De draadloze hoofd
telefoons zijn  verkrijgbaar met 
onder andere ge optimaliseerde 
noisecancelling,  intelligente 
bedieningsknoppen en 
 in gebouwde sensoren die 
 reageren op je bewegingen en 
de manier waarop je de hoofd
telefoons gebruikt. De Bowers 
& Wilkins hoofdtelefoons laten 
je overal genieten van de uit
muntende geluidskwaliteit van 
de alom geprezen Britse luid
sprekerbouwer.

WELKOM IN DE DIAMOND ROOM 
VAN BOWERS & WILKINS

‘MET DE 
GLOEDNIEUWE 

FORMATION 
SUITE IS 

BOWERS 
& WILKINS 

HELEMAAL BIJ 
DE TIJD’

B
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Het succes van een 
 onderneming is recht 
evenredig aan de 
 tevredenheid van 

de klanten. Blije klanten  zorgen 
voor belangrijke mondtot 
mondreclame. Anneriet Florack uit 
Cadier en Keer is zo’n klant.

Sinds enkele jaren woont zij 
met haar gezin in een moderne 
 nieuwbouw met veel licht en 
ruimte. “In ons appartement in 
Maastricht hadden we niet veel 
geïnvesteerd in beeld en  geluid”, 
vertelt ze. “Bij de bouw van dit 
huis hebben we het volledig 

 anders aangepakt. We hebben er 
goed over nagedacht. Het moest 
vanaf het begin meteen goed zijn, 
zonder gedoe achteraf. 

Daarom zijn we op aanraden 
van mijn schoonouders met de 
 bouwplannen van het huis naar 
Poulissen gegaan. Daar namen ze 
de tijd om naar ons te luisteren en 
kregen we meteen een  duidelijk 
zicht op de mogelijkheden. Ik ben 
bijvoorbeeld niet zo  gecharmeerd 
van grote luidsprekers, dus  raadde 
Poulissen ons aan om inbouw
luidsprekers van Bowers & Wilkins 
te gebruiken. Vrijwel onzichtbare 

luidsprekers voor in muren en pla
fonds die, zonder compromissen 
te moeten maken op het vlak van 
geluidskwaliteit, perfect aanslui
ten op onze andere apparatuur 
waaronder Yamaha, Samsung en 
Bluesound. 

Toen ons huis klaar was en ik met 
zwangerschapsverlof thuis was, 
besefte ik hoe goed het resultaat 
was. Ik liet me helemaal omringen 
door het goede geluid en genoot 
van het gebruiksgemak. Dankzij 
Poulissen is het dagelijkse leven 
in ons nieuwe huis comfortabel en 
aangenaam”, zegt Anneriet.

‘IK LIET ME HELEMAAL OMRINGEN DOOR HET GOEDE GELUID EN GENOOT 
VAN HET GEBRUIKSGEMAK VAN BOWERS & WILKINS’  - ANNERIET FLORACK

ACCUPHASE, HIFI IN ZIJN PUURSTE VORM

De naam ‘Accuphase’ 
ontstond door het 
voorvoegsel ‘accu’ te 
nemen van het woord 

‘accuraat’ en te combineren met 
‘phase’, een belangrijke factor in 
de audiotechnologie.  Een naam 
die het eindeloze streven naar 
kwaliteit van het Japanse topmerk 
weerspiegelt. Handgemaakte 
apparatuur die bedoeld is om 
een hifigeluid te produceren in 
zijn puurste vorm en die niet 
onderhevig is aan de grillen van de 
marktmode.

Het verhaal van Accuphase in 
 Nederland startte bij Paul Hattink. 
De jonge Paul Hattink kwam als 

 zaterdaghulpje in een platenzaak 
terecht waar hij doorgroeide naar 
hifiverkoper. Tot hij de zaak over
nam en Hi.Fine oprichtte. Zo kwam 
hij in contact met Accuphase, 
een merk dat hem zo aansprak 
dat het de rest van zijn leven zou 
 beïnvloeden. In Accuphase vond 
hij als begenadigd muzikant alles 
waarnaar hij op zoek was. 

Paul Hattink groeide uit tot 
 importeur voor de Benelux van 
 Accuphase. In 2025 zal hij 50 jaar in 
het métier zitten, een moment dat 
hij nog graag zou beleven.

“Ik leerde Gerard Poulissen  kennen 
toen hij 25 jaar geleden zijn pand 

Paul Hattink, 
importeur Accuphase

P

Anneriet Florack,
tevreden klant van Bowers & Wilkins custom install
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Voor Alfons Hagen uit 
 Dalfsen is muziek de rode 
draad in zijn leven. Hij kan 
zich helemaal ontspannen 

als hij ongestoord naar muziek kan 
luisteren. 

“Ik heb op mijn zoektocht naar de 
ultieme muziekbeleving aardig 
wat merken beluisterd en heel wat 
 hifiwinkels bezocht”, vertelt Alfons 
 Hagen. “Tot ik bij Poulissen terecht 
kwam en vaststelde dat Accuphase 
het merk was waarnaar ik op zoek 
was en dat ze bij Poulissen dit Japanse 
merk ook hoog in het vaandel hebben 
staan. 
De combinatie van Accuphase met 
Bowers & Wilkins 803 D3 luid sprekers, 
Auralic streamer en  AudioQuest 
 kabels maken me erg blij. Mijn set 
staat in mijn woonkamer  zodat ik er 
optimaal van kan genieten. 

Op advies van Poulissen heb ik zelfs 
een aparte stroomgroep voor audio 
laten maken, rechtstreeks vanuit de 
meterkast. Want als ik naar muziek 
luister, wil ik alle mogelijke storende 
factoren uitschakelen. 
Bij Poulissen verkopen ze je niet 
 zomaar wat. Ze nemen er de tijd om 
naar je te luisteren en uit te zoeken 
wat het best bij je past. Ze zorgen 

ervoor dat je apparatuur aanschaft 
waaraan je plezier beleeft. 

Ik kan iedereen aanraden om bij 
Poulissen langs te gaan, ook als je niet 
zoveel te investeren hebt. Als ik nog 
eens aan een upgrade toe ben, weet 
ik beslist waar ik moet zijn. Trouwens, 
waar ontvangen ze je nog met koffie 
en vlaai?”, lacht Alfons. 

‘ALS IK NOG EENS EEN UPGRADE NODIG HEB, 
WEET IK WAAR IK MOET ZIJN.’  - ALFONS HAGEN

Scan deze code en 
bekijk het volledige 

videointerview 
met Paul Hattink

Alfons Hagen,
tevreden klant van Accuphase en Bowers & Wilkins

in Roermond had gekocht. Gerard 
was vastberaden om in zijn winkel 
de betere hifi te verkopen”, zegt Paul 
Hattink. “Ik bleef er regelmatig over 
de vloer komen en creëerde zo een 
vriendschapsband met Gerard en 
zijn familie. Poulissen is in 25 jaar uit
gegroeid tot een fantastische zaak 
waarin Accuphase, een merk dat uit
sluitend verkrijgbaar is bij een  beperkt 
aantal gespecialiseerde winkels, een 
prominente plaats inneemt.” 

Die prominente plaats is  gereserveerd 
voor onder meer de  Accuphase E650 
en de Accuphase E480.  Bijzonder 
krachtige ge ïntegreerde  versterkers 
die uitgerust zijn met  Accuphase 
 Analog Varigain  Amplifier, de 
 nieuwste implementatie van 
 Accuphase die voor een uiterst 
 nauwkeurige volumeregeling zorgt. 
Maar ook de Accuphase DP430 ont

breekt niet. Een cdspeler die niet 
alleen vier parallel aan gestuurde 
DACchips maar ook het nieuw 
ontwikkelde Accuphase Noise and 
Distortion Cancelling Circuit aan 
boord heeft. Het loopwerk en het 
processorgedeelte zijn volledig van 
elkaar gescheiden zodat ze elkaar niet 
onderling kunnen beïnvloeden. 
“Gerard Poulissen en ik doen graag 

zaken en hebben beiden hart voor 
kwaliteit”, zegt Paul, “wij overleggen 
altijd met het grootste respect voor 
elkaar en met hetzelfde doel voor 
ogen: de tevredenheid van onze 
klanten. Gerard is een man met vak
kennis die er, samen met zijn familie 
en het personeel, voor zorgt dat elke 
klant zich hier thuis voelt en  gelukkig 
is met de producten die hij hier koopt.” 

8
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Met verkooppunten in 
meer dan zestig landen 
is AudioQuest een 
van de belangrijkste 

 kabelfabrikanten. Een luidspreker
kabel, een stroomkabel, een  interlink 
of  welke kabel dan ook, met het 
 uitgebreide aanbod van AudioQuest 
kun je alle audiovisuele apparaten 
correct met elkaar verbinden. 

AudioQuest geeft zijn producten 
 leuke benamingen mee. Zo heb je 
bij voorbeeld de Robin Hood en 
 William Tell luidsprekerkabels uit 
de Folk  Hero serie. Met deze kabels 
pakt  AudioQuest een van de meest 
irritante problemen met luidspreker

kabels aan: de discrepantie tussen 
de bronimpedantie van de  versterker 
en de belastingsimpedantie van 
de luidspreker. Kortweg, de ZERO 
technologie die voorkomt dat het 
muzieksignaal in de kabel beïnvloed 
wordt door elektrische spanning. 
Met als resultaat een dynamische en 
 contrastrijke muziekweergave. 

Poulissen heeft de meeste  kabels 
van AudioQuest op voorraad. 
 Interconnects uit de Bridges & Falls 
of de River Serie, digitale kabels zoals 
HDMI, Coax digitaal en  optische 
 kabels. Voor luidsprekerkabels heb 
je niet alleen keuze uit kant en 
klare kabels zoals de Thunderbird. 

 AudioQuest heeft ook kabels op rol 
die je onmiddellijk kunt meenemen. 

En mocht je toch nog een speciale 
kabel nodig hebben, dan kan die 
besteld worden of op maat voor je 
gemaakt worden. Wil je een kabel 
proberen? Vraag er naar bij Poulissen, 
je vindt er beslist de kabel die je nodig 
hebt. 

Naast kabels kun je bij AudioQuest 
ook terecht voor de DragonFly en de 
JitterBug. Uiterst compacte DAC’s, 
 annex hoofdtelefoonversterkers en 
USB noise filters die de  muzikaliteit 
van je mobile devices aanzienlijk 
 opschroeven.

‘EEN GOEDE 
KABEL IS 

MEER DAN 
EEN KOPEREN 
KABELTJE DAT 
EEN SIGNAAL 
STUURT VAN 

PUNT A NAAR 
B.’

E

AUDIOQUEST, KABELS VOOR 
SCHITTERENDE PRESTATIES
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LOEWE, DE UITVINDER 
VAN DE TELEVISIE
In 1923 stonden de gebroeders Loewe aan de 
wieg van de televisie. Toen in 1928 het eerste 
tvsignaal vanuit Londen verstuurd werd, 
gebeurde dat met behulp van apparatuur van 
Loewe Opta. Ondertussen is er veel veranderd.

Renie Danneels,
CEO Loewe 

Opta Benelux

R

Meer dan 80 jaar geleden heeft 
Loewe Opta de televisie uit
gevonden. Een prestatie 
 waarop de Duitsers trots zijn, 

zo ook  Renie Danneels, CEO van distributeur 
Loewe Opta Benelux. “Loewe steunt op drie 
pijlers:  zinvolle innovatie, minimalistisch 
design en exclusieve individualiteit”, legt hij 
uit. “Met de modernste technologieën, een 
apart  design en producten die exclusief aan
gepast kunnen worden aan de wensen van 
de klant, maakt Loewe het verschil. Loewe is 

een premiummerk dat zich richt tot een 
publiek dat de voorkeur geeft aan een 
kwalitatief hoogwaardige televisie met 
een fraai  design”. 

Om alle kwaliteiten en mogelijkheden van 
Loewe te ontdekken, kun je het best een 
bezoek brengen aan een Loewe  Gallery. 
Poulissen is de enige Loewe Gallery in 
 Limburg. Je kunt er in alle comfort  kennis 
maken met het volledige aanbod van Loewe. 

Vergeet vooral de nieuwe Loewe 
bild 2 niet. Een flexibel toestel 
met een perfect uitgebalanceerd 
beeld,  gepersonaliseerd geluid en 
 legendarisch design. Met de optionele 
externe harde schijf en Permanent 
Timeshift kun je de Loewe bild 2  verder 
uitbreiden zodat je in alle vrijheid je 
favoriete programma’s kunt bekijken, 
wanneer je maar wil. 
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Loewe is gemaakt om lang mee te 
gaan. Poulissen beschikt over een 
 eigen servicecenter met  technici die bij 
Loewe een opleiding  gevolgd hebben. 
Een bijkomende zeker heid bovenop 
de standaard drie jaar  garantie.  

Er zijn tal van redenen om een Loewe te 
kopen. Loewe is een  exclusief  product. 
Met zijn tijdloos design, modulaire 
technologie, premium materialen en 
precisie die getuigen van vakman
schap, haal je met Loewe een televisie 
en een volwaardig geluidssysteem in 
huis. Made in Germany.

Scan deze code en bekijk het volledige 
videointerview met Renie Danneels
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LUISTEREN OP 
JOUW MANIER 
DOE JE MET 
SONOS

Sonos is de pionier op het 
gebied van streaming. 
Met muziek die je vanaf je 
pc, mobile devices of via 

het internet draadloos afspeelt in 
meerdere kamers, opende Sonos 
een nieuwe wereld. Sonos maakt 
haar gevestigde naam waar: zij 
blijft nieuwe mogelijkheden op 
streamingsgebied ontwikkelen.

Het nieuwste product van Sonos 
is de Amp. De Amp is de veel

zijdige versterker voor je hele 
entertainment systeem. Sluit je 
 platenspeler, stereo,  bedrade 
luidsprekers en meer aan om 
te  genieten van je platen, cd’s, 
 audiobestanden en streaming
diensten. Sluit de Sonos AMP aan 
op je tv en geniet van stereo geluid 
voor tvprogramma’s, films en 
videogames. Voeg draadloos een 
set Sonos Onesurround speakers 
toe voor meeslepend home 
 cinemageluid.

Naast de nieuwe Amp heeft 
Sonos drie inbouwluidsprekers 
 ontwikkeld  voor bevestiging in 
de muur, in het plafond en voor 
buiten. Met deze nieuwe inbouw
luidsprekers geniet je van briljant 
 geluid zonder concessies te doen 
aan ruimte of design. 

Meer weten over de inbouw 
 mogelijkheden met Sonos? Bij 
Poulissen helpen ze je graag op 
weg. Voor de regio Limburg doet 
Poulissen als inbouwspecialist de 
exclusieve verkoop en installatie 
van de Sonos inbouwoplossingen.   

Samsung is een wereld
speler op het vlak 
van tv’s. Met slimme, 
 vernieuwende elektronica 

en  gebruiksvriendelijke ontwerpen 
verlegt Samsung alle bestaande 
grenzen op het vlak van beeld
kwaliteit.

Neem bijvoorbeeld de  Samsung 
QLED 8K. Een tv met 33  miljoen 
pixels, dat is 4 maal meer 
dan 4K en zelfs 16 maal meer 
dan Full HD. Hiermee kom 
je  terecht in een wereld van 
 ongekend  realistische beelden 
met  verbluffend veel diepte en 
 detail, zelfs van heel dichtbij.

Of The Frame, een tv die zich aan
past aan jouw  stijl en woonkamer. 
Een  volledig personaliseerbare 

tv met QLEDtechnologie als hij 
 aan staat, een kunstwerk als hij 
 uitstaat. Je hebt de keuze uit 
meer dan 1.200 werken die je in 
de galerijen van de Samsung Art 
Store kunt ontdekken. 

DE VERNIEUWENDE ELEKTRONICA 
VAN SAMSUNG

Kortom, bij Poulissen kun je 
het volledige assortiment van 
 Samsung tv’s ontdekken. Je 
 vindt er ongetwijfeld het model 
dat het best beantwoordt aan 
jouw verwachtingen en budget.

12
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‘ Made in Britain’ is in hifiland nog altijd 
een referentie. Rega is zo’n referentie. 
Het Britse merk bouwde een ijzer
sterke reputatie op wat betreft platen

spelers, toonarmen en elementen. In 1975 
verscheen de eerste platenspeler, de Rega 
Planar. Daarna volgden de Planar 2, Planar 3 
en Planar 6. Gunstig geprijsde draaitafels die 
uitstekende prestaties leveren. 

De iconische en meermaals bekroonde 
Planar 3 werd in 2016 volledig 
 vernieuwd. De nieuwe Planar 3 kreeg de 
RB330 toonarm mee die volgens Rega 
geldt als het hoogtepunt van meer dan 
35 jaar ervaring met het  ontwerpen 

van  toonarmen. De plint van de 
 Planar 3 werd aanzienlijk  stijver en 
 ergonomisch aangepast. Ook de 
 motor, het subchassis en de draai
schijf werden opnieuw ontworpen. 
Aanpassingen die de stabiliteit en de 
nauwkeurigheid van de Planar 3 aan
zienlijk verbeterden. 

De optionele Rega Neo PSU is een 
geavanceerde voeding voor de Planar 
3. De losse voeding waarmee je van 
33 naar 45 toeren schakelt, zorgt voor 
een uiterst precieze draaisnelheid en 
reduceert trillingen in de motor. De 
Neo PSU is eveneens een aanvulling 

LEKKER 
PLAATJES 

DRAAIEN MET 
REGA

‘Rega bouwde een ijzer
sterke reputatie op inzake 
draaitafels, toonarmen en 

elementen.’

R

voor onder meer de P5 en de P7 en 
 oudere modellen met een 24 volt 
motor. 

Hoger in het assortiment vind je de 
nieuwe Planar 8. Het topmodel van 
Rega is de RP10. In september of 
oktober zal Rega een nieuwe versie 
van de RP10 lanceren. Een moment 
om naar uit te kijken.  

Voor liefhebbers van oude 78 
toerenplaten is er de Planar 78. 

Met Rega kan iedereen lekker 
plaatjes draaien. 
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Dr. Amar Gopal Bose, 
een wetenschapper 
op het gebied van 
de akoestiekleer aan 

het  Massachusetts Institute of 
 Technology, richtte in 1964 de 
Bose Corporation op. Bose ver
wierf faam met het direct reflecting 
 system, een luidsprekersysteem op 
basis van zijn psycho akoestische 
 inzichten, dat ondanks zijn 
 bescheiden afmetingen, een 
 ruimtelijk en kamerbreed geluid 
produceerde. 

Poulissen zag al vanaf het  begin 
het potentieel van Bose in en 
volgt al jaren het  volledige 
 assortiment van Bose. Dat 
 assortiment bestaat uit draag
bare speakers, homecinema
systemen, computer  speakers, 
soundbars, subwoofers en 
soundwear en hoofd telefoons 

die omgevingsgeluiden 
 elimineren. 

Het Bose Lifestyle 650 
 entertainment system is 
naar  eigen zeggen het meest 
 compromisloze homecinema
systeem voor film en muziek 
dat Bose ooit ontwierp. Dat het 

in 2017 bekroond werd met de 
Reddot Design Award is veel
zeggend. Het systeem bestaat 
uit een console met Bluetooth 
en wifi om draadloos  muziek te 
streamen, een center luidspreker 
en vier omni directionele 
 satellietluidsprekers die 
met 360° geluidsweergave 

GENIETEN VAN MUZIEK, OVERAL EN 
WANNEER JE WIL, MET BOSE
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‘Bose ligt 
ongetwijfeld aan de 

basis van de 
(r)evolutie die we 

momenteel beleven 
op het vlak van 

compacte, mobiele 
en draadloze 

muzieksystemen.’

B

voor een ruimtelijke home 
cinema  ervaring instaan. De 
 Acoustimassmodule zorgt voor 
een krachtige laag. 

Het Lifestyle 650 entertainment 
system is ook geschikt om recht
streeks vanaf je smartphone of 
tablet muziek af te spelen. Met 
de Unifytechnology van Bose 
kun je het systeem nauwkeurig 
configureren. 

Wie het liever compact houdt, 
vindt ongetwijfeld zijn gading 
in de Bose Home Speaker 500. 
Een eenvoudig te bedienen 
smart speaker die ondanks zijn 
bescheiden afmetingen krachtig 
genoeg is om elke  ruimte met 
draadloos gestreamd stereo
geluid te vullen. De Home 
Speaker 500 is klaar voor de 

 toekomst. Via softwareup
dates zul je probleemloos 
 toekomstige functionaliteiten 
aan je smart speaker kunnen 
toevoegen. De Home Speaker 
500 kan  eenvoudig gekoppeld 
worden aan andere producten 
van Bose zodat je heel gemak
kelijk je muzieksysteem kunt 
uitbreiden. 

De Bose Soundbar 500 en 
de Bose Soundbar 700 zijn 
 krachtige soundbars die niet 
 alleen bedoeld zijn om je tv van 
een beter geluid te voorzien. 
Ook zij zijn meesters in draad
loos streamen. Om wat extra 
laag of ruimtelijkheid toe te 
voegen volstaat het om een bas
module of surround speakers te 
koppelen, uiteraard uit eigen 
huis. 

Bose ligt ongetwijfeld aan de 
basis van de (r)evolutie die we 
momenteel beleven op het 
vlak van compacte, mobiele 
en draadloze muzieksystemen. 
Maar we hebben nog lang niet 
alles gezien van Bose want met 
de Bose Frames, een collectie 
zonnebrillen met ingebouwde 
Bosespeakers, slaat Bose alweer 
een nieuwe weg in.
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Muziek was nog  nooit 
zo  toegankelijk 
als vandaag, maar 
bij het in 2007 

 opgerichte Franse Devialet vonden 
ze dat de geluidskwaliteit van de 
nieuwe muziekbronnen beter kon. 

Het verhaal van Devialet startte 
met de DPremier, een ronduit 
 revolutionair versterkersysteem dat 
de wereld van compacte geluids
systemen volledig op zijn kop zette 
en waarvoor Devialet meer dan 160 
patenten op zak heeft. De Expert 
Pro serie bestaat uit zes modellen:  
Expert Pro 140, 210, 220, 440,  250 
en de Expert Pro 1000, het absolute 
topmodel. 

De Expert Pro is niet alleen een 
voor en eindversterker maar 
ook een DAC, phono preamp en 
streamer. Je kunt meerdere Expert 
Pro’s koppelen om er monoblokken 
van te maken of om er een multi
amp opstelling mee op te zetten. 

Met de Phantom allinone luid
spreker menen de Fransen het 
 ultieme audiofiele systeem te 
 hebben ontworpen. De vorm
geving en de kracht waarmee 
muziek wordt weergegeven, is op 
zijn minst uniek te noemen. Met 
de nieuwe Phantom Reactor zet 
Devialet een nieuwe maatstaf voor 
producten die minder dan € 1000 
kosten.

Devialet is de voorbije jaren uit
gegroeid tot een gevestigde naam, 
een merk dat ook jonge mensen 
aanspreekt. Bij Poulissen kunnen 
ze je alles vertellen over de Devialet 
Phantom en Devialet Expert Pro. 
Laat je meevoeren in een  nieuwe 
wereld van trendy design en 
 uitmuntende prestaties.

HET TRENDY DESIGN EN DE 
UITMUNTENDE PRESTATIES VAN DEVIALET
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De combinatie van 
het legendarische en 
 robuuste Amerikaanse 
McIntosh met het 

 elegante en verfijnde Italiaanse 
Sonus Faber is een symbiose van 
design, kracht en muzikaliteit. 

Sonus Faber, dat inspiratie vindt in 
de rijke Italiaanse cultuur, zorgt met 
de nieuwe Sonetto luid sprekers 
voor pure poëzie voor het oog en 
het oor. De Sonetto serie bestaat 
uit acht modellen en omvat zowel 
vloerstaande luidsprekers, monitor
luidsprekers als center luid sprekers. 
Er is eveneens een Sonetto Wall 
om aan de muur te bevestigen. 
Pure stereo of multi channel, met 
 Sonetto heb je vele mogelijkheden.
 
McIntosh staat voor pure  kwaliteit, 
de iconische MC275 buizen
versterker is al meer dan een halve 
eeuw verkrijgbaar. Naast buizen

versterkers produceert McIntosh 
ook geïntegreerde versterkers met 
alle mogelijke aansluitingen die je 
kunt bedenken. 

Het meest opmerkelijke product 
van het moment is de nieuwe 
 McIntosh MTi100. Een unieke draai
tafel met een geïntegreerde buizen
voorversterker,  eind versterker, 
analoge en digitale ingangen en 
Bluetooth. Het volstaat om de 
MTi100 te koppelen aan een set 
speakers en een subwoofer om een 
compleet muzieksysteem in huis te 
halen. Wat heb je nog meer nodig?
 
Poulissen is een McIntosh 
 Experience Center waar je alle 
 modellen van McIntosh kunt 
 beleven. Ook Sonus Faber is goed 
vertegenwoordigd bij Poulissen. In 
het ruime assortiment van beide 
merken vind je vast en zeker iets 
van je  gading.

MCINTOSH EN SONUS, EEN SYMBIOSE 
VAN DESIGN, KRACHT EN MUZIKALITEIT

‘Sonus Faber, dat 
inspiratie vindt 
in de verfijnde 

Italiaanse cultuur, 
zorgt met de 

nieuwe Sonetto 
luidsprekers voor 
pure poëzie voor 

het oog en het oor.’
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Saul B. Marantz was niet 
tevreden over de  kwaliteit 
van de audio apparatuur 
uit zijn tijd. Daarom 

creëerde hij in 1952 de Audio 
 Consolette. Het succes van die 
 destijds revolutionaire  versterker 
was zo groot dat in 1953 de  Marantz 
Company opgericht werd. 

Edwin Grote, Country Manager 
Sound United, heeft een  behoorlijk 
stuk van de geschiedenis van 
 Marantz meegemaakt. Toen hij in 
1985 bij Philips aan de slag ging, 
kreeg hij er d verantwoordelijkheid 
over Marantz, het premium merk 
van Philips. Hij herinnert zich hoe 
 Marantz op eigen benen kwam te 
staan en Denon zich bij Marantz 
aansloot. Sinds beide merken twee 
jaar gelden door Sound United 

overgenomen werden, maken 
ze deel uit van een sterke, grote 
groep met zeven merken:  Marantz, 
 Denon, Polk Audio,  Definitive 
 Technology, Boston Acoustics, 
Classé en Heos by Denon. 

“Het sprak me enorm aan om 
mee te werken aan de revival van 
 Marantz”, legt Edwin Grote uit. 
 “Audio is zo’n mooi product  omdat 
het emoties teweeg brengt bij 
mensen. Je verkoopt niet alleen 
een product, maar een  beleving. 

‘DE GESCHIEDENIS VAN 
MARANTZ OVERSPANT 

EEN BEWOGEN PERIODE 
VAN MEER DAN 60 JAAR’

M

‘AUDIO IS 
ZO’N MOOI 
PRODUCT 

OMDAT HET 
EMOTIES 
TEWEEG 

BRENGT BIJ 
MENSEN.’

A

MARANTZ EN DENON, OMDAT 
MUZIEK ECHT BELANGRIJK IS
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Maar, het is niet gemakkelijk om 
het verschil te blijven maken. 
Vroeger speelden we platen en 
plots was er de CD, een medium 
waaraan Marantz flink bijgedragen 
heeft. Nu zijn er streaming audio, 
Bluetooth, multiroom devices en 
bedieningssystemen zoals Heos die 
ons leven vergemakkelijken. 

Muziek spelen is een kwestie 
van keuzes maken. Daarom is 
grootschaligheid belangrijk. De 
technologie evolueert zo snel dat 
enkel grote merken kunnen  blijven 
inspelen op nieuwe ont wikkelingen 
en die bereikbaar kunnen houden 
voor alle consumenten, ongeacht 
hun budget. 

Welke keuzes je ook maakt, bij 
 Marantz en Denon kun je  altijd 
 terecht, zowel op instap als 
op  premium niveau. Denk   bij 
voorbeeld aan de goed  geprijsde 
Denon PMA800  versterker, het 
compacte Marantz Melody X 
 muzieksysteem en onze vlag
genschepen de  Marantz PM10 
 versterker en SA10 SACD/CDspeler 
met USB DAC. 

Audioproducten kopen is ook 
een kwestie van keuzes maken. 
Naast de consumenten die via 

het  internet vergelijken en kopen, 
zijn er ook nog klanten die graag 
beroep doen op specialisten die in 
hun zaak een ruim merken aanbod 
hebben en hun producten met 
plezier demonstreren. Winkels 
zoals Poulissen met vakmensen 
die maatoplossingen bieden en 
hun passie voor hifi kunnen over
brengen op hun klanten. Mensen 
zoals Gerard, Johan, AnneMarie 
en de rest van het Poulissenteam 
die je graag meetrekken in een 
 belevingswereld.” 

‘Je verkoopt 
niet alleen een 
product, maar 
een beleving.’

J

Scan deze code en 
bekijk het volledige 
videointerview met 

Edwin Grote

Edwin Grote,
Country Manager 

Sound United

E
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Bij NAD houden ze zich 
strak aan hun missie dat 
een goed geluid voor 
 iedereen toegankelijk 

moet zijn. Neem bijvoorbeeld de 
NAD M10, een slim highend audio
systeem in een discrete behuizing. 
Met  BluOs aan boord, het meest 
 geavanceerde   netwerkstreaming 
en multiroom besturingssysteem, 
is de NAD M10 veelzijdiger dan 
menig rek vol  audiocomponenten. 

De DALI OBERON, de bekroonde 
instapluidspreker van DALI 
die als eerste gebruik maakt 
van de  gepatenteerde SMC 
technologie van DALI,  overtreft 
de  verwachtingen. Met de DALI 
OBERON bepaalt DALI een  nieuwe 
standaard voor  betaalbare 
 audiofiele luidsprekers.  

In de hogere regionen kun je bij 
NAD terecht bij de Master Serie 
die perfect samen gaat met de 
DALI Epicon en Rubicon speakers. 
Vergeet ook niet om de draadloze 
Callisto en de Menuet te  beluisteren 
als je bij Poulissen bent. 

Misschien val je wel voor 
 Bluesound met zijn draadloze 
speakers,  draadloos home theater 
en  draadloze stereo componenten. 
Met het Bluesound  Ecosysteem, 
dat gebruik maakt van je thuis
netwerk, kun je niet alleen 
muziek te  streamen maar ook 
 communiceren met andere BluOS 
compatibele spelers in je netwerk. 
Het  Bluesound  Ecosysteem kan 
maximaal 64 spelers verbinden en 
via de BluOS Controllerapp voor 
je smartphone of tablet, kun je 

 muziek afspelen waar je wil. 

Kortom, met NAD, DALI en 
 Bluesound hoef je nooit verlegen 
te zitten om van goede muziek te 
genieten. 

HIGH PERFORMANCES VOOR ELKE 
BEURS MET NAD, DALI EN BLUESOUND
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LG, ALS JE ECHT 
HET VERSCHIL 
WIL ZIEN

LG is als producent van 
 consumentenelektronica 
het vlaggenschip van 
één van de grootste 

 ondernemingen ter wereld. Hier
door  kunnen de ZuidKoreanen 
 elektronica van wereldklasse 
ontwikkelen. 

Producten zoals de 65” grote LG 
OLED E9 (ook beschikbaar in 55”) 

en de LG OLED C9 (zelfs beschik
baar in 77”) zijn tv’s die met hun 
tweede generatie α9 Intelligent 
Processor altijd een superieure 
beeld en  geluidskwaliteit leveren. 
Met de ruimtelijke herkennings
technologie en lichtsensor kunnen 
deze tv’s eveneens de geluids
weergave en de balans tussen 
helderheid en contrast optimaal 
aanpassen aan de kamer. Je mist 

dus geen enkel detail in beeld en 
geluid. 

Wil je het verschil zien tussen 4K, 
Ultra HD of Full HD televisie? Bij 
Poulissen laten ze je graag de 
 specifieke voordelen van elke 
 variant ontdekken. Zo vind je 
beslist de tv die bij jou past. 

Dynaudio is een toon
aangevende producent 
van handgemaakte 
high end luidsprekers 

voor thuis en in opnamestudio’s, 
 alleen schreeuwen de Denen dat 
niet graag van de daken. Zij vinden 
het veel belangrijker dat Dynaudio 
er al jarenlang in slaagt om met 
al haar producten een  constante 
en eerlijke kwaliteit te leveren, 
aldus Marc Brekelmans, Sales & 
 Marketing Executive van Dynaudio. 

Een blik op de Dynaudio Contour 
30 maakt meteen duidelijk dat 
ze bij Dynaudio geen  behoefte 
hebben aan overdreven  uiterlijke 
kenmerken. Deze middelgrote 
luid spreker heeft maar één 
 missie: de best mogelijke muziek 

 produceren die zo dicht  mogelijk 
aanleunt  tegen het  origineel. 
Achter het sobere uiterlijk van 
de Contour 30 schuilt een hoog
waardige  technologie waardoor 
deze luidspreker een opmerkelijk, 
krachtig en gecontroleerd geluid 
 produceert. De afwerking van de 
Contour is onberispelijk, over elk 
detail is zorgvuldig nagedacht.  

Naar aanleiding van het 40jarige 
bestaan van Dynaudio lanceerden 
de Denen de Special Forty. Een 
monitorluidspreker die de meest 
recente innovaties van het merk 
bundelt. Een compacte luid spreker 
die grootse muzikale prestaties le
vert. 

DYNAUDIO, KWALITEIT IN OPTIMA 
FORMA, EENVOUD IN DESIGN

Bij Poulissen wordt Dynaudio erg 
gewaardeerd. Het Deense merk 
past uitstekend in de  filosofie 
van Poulissen. Het oog wil wat, 
maar het oor is het belangrijkst. 
 Gepassioneerde muziekliefhebbers 
zullen graag kennis maken met 
 Dynaudio. Bereid je alvast voor op 
een authentieke audioervaring. 



22

I n 1954 bouwde Yamaha  vanuit 
een rijke ervaring als orgel 
en pianobouwer een koffer
grammofoon met  ingebouwde 

versterker en luidspreker. Dit eerste 
audioproduct van  Yamaha vormde 
de basis voor de rijke  geschiedenis 
van het Japanse merk. Vandaag 
is Yamaha een gerenommeerd 
hifimerk met een klassieke uit
straling waarachter  niettemin 
de  modernste technologieën 
 schuilgaan. 

Ook Poulissen Audio Video  Center 
heeft een klassieke uitstraling. Maar 
achter de gevels van het  fraaie pand 
ontdek je een breed aanbod aan 
innoverende producten die vlot 
inspelen op nieuwe trends, zonder 
de traditionele muziek liefhebber 
uit het oog te verliezen. 

Producten zoals de Yamaha 
 MusicCast waarmee Yamaha de 
technologie creëerde om muziek 
te brengen in je hele huis en om 
je home entertainment op een 
hoger niveau te tillen. De  MusicCast 
 staat garant voor de meest 
 geavanceerde audio technologie 

met inbegrip van Yamaha’s geluids
kwaliteit. De  MusicCast onder
steunt hoge resolutie  audio en 
streaming diensten zoals  Spotify, 
Tidal, Deezer en Qobuz. Met 
de  Bluetooth  output kun je alle 
denkbare  apparaten  koppelen. 
De superieure  constructie, het 

MET YAMAHA MAAK JE VAN ELKE 
KAMER EEN PODIUM
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‘Met MusicCast 
creëerde Yamaha 
technologie om 

muziek te brengen 
in je hele huis en je 

home entertainment 
naar een hoger 
niveau te tillen.’ 

M

 gedetailleerde  ontwerp en de 
 innovatieve  technologie weer
spiegelen de mentaliteit van de 
grootste fabrikant van muziek
instrumenten ter wereld.

Om al je favoriete muziek, vanaf 
elke bron, in alle kamers van je huis 
te beleven, kun je uit het ruime 
 assortiment van Yamaha kiezen uit 
receivers, versterkers, cd spelers, 
soundbars en draadloze luid
sprekers die je zowel handmatig 
als met spraakbediening via Alexa 
of de Google Assistent bestuurt. 
Zo maak je met Yamaha van elke 
kamer een podium.

Voor vinylliefhebbers is er de 
 Yamaha Vinyl 500. Een traditioneel 
ogende platenspeler die echter 
over een aantal troeven beschikt 
die je nooit zou verwachten, vooral 
niet in de prijsklasse van 600 euro. 
De Vinyl 500 platen speler streamt 
het geluid van je elpees via de 
 MusicCast en Bluetooth naar draad

loze luidsprekers. Hij beschikt zelfs 
over een ethernetpoort. 

Yamaha biedt oplossingen voor 
 iedereen. Zowel voor de ietwat 
klassiekere muziekliefhebber 
die nog altijd geniet van een uit
gebreide cd of platencollectie als 
de filmliefhebber die zichzelf graag 
verwent met een fraaie home 
 cinema.  

Ook jonge consumenten die 
opgroeien met  streaming 
en  Bluetooth voelen zich 
 aangesproken door  Yamaha. Zij 
kiezen bijvoorbeeld voor fraaie 
soundbars die je met de MusicCast 
heel eenvoudig kunt koppelen aan 
een stel speakers, waar in huis ze 
zich ook bevinden. 

Vanuit een rijk muzikaal verleden 
blijft Yamaha de grenzen van een 
goede muziekbeleving verleggen. 
Yamaha heeft de  manier waarop 
we thuis naar muziek  luisteren 

mee vormgegeven. Met de  nieuwe 
 generatie audioapparatuur waar
mee je met het grootste  gemak 
muziek beluistert en deelt, is 
 Yamaha volledig klaar voor de 
 toekomst. 
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Monitor Audio Nederland is 
importeur van een  aantal 
vooraanstaande Britse 
merken zoals Monitor 

 Audio, Roksan, Transrotor en Custom 
 Design. 

Het wereldwijde succes van Monitor 
Audio is niet alleen te danken aan de 
uitstekende geluidskwaliteit van haar 
luidsprekers. Met een voortdurend 
evoluerende portfolio slaagt Monitor 
Audio er in om voor elke toepassing, 
naar ieders smaak en budget hoog
waardige luidsprekers aan te bieden. 

Roksan, dat in 2016 overgenomen werd 
door Monitor Audio, ziet als  fabrikant 
van platenspelers,  versterkers, 
cdspeler en accessoires de toekomst 
positief tegemoet. Onder de vleugels 
van Monitor Audio kan Roksan  nieuwe 
producten  ontwikkelen waardoor 
beide merken elkaar perfect kunnen 
aanvullen.  

Poulissen is nog altijd één van de 
mooiste hifiwinkels van  Nederland, 
 vertellen ze bij distributeur  Monitor 
Audio Nederland. Niet alleen  omwille 
van het fraaie pand, maar vooral 
omwille van de flexibele, klant
vriendelijke en servicegerichte 
 benadering die Poulissen er op na 
houdt. Een  benadering die Monitor 
Audio Nederland volledig onder
schrijft.  

Monitor Audio Nederland is er van 
overtuigd dat het team van  Poulissen 
over de nodige kennis en feeling 
 beschikt om met het uitgebreide 
 assortiment van Monitor Audio, 
 Transrotor, Roksan en Custom Design 
een perfect op de klant afgestemde 
set samen te stellen. 

Transrotor, de Duitse fabrikant van 
verbluffend mooie platenspelers die 
zowel ogen als oren bekoren, is een 
staaltje van Duitse precisie en hand
werk. De platenspelers van Transrotor 
worden kant en klaar vanuit de fabriek 
geleverd, maar kunnen met  andere 
toonarmen, elementen en aparte 
voedingen zelfs desgewenst naar een 
nog hoger niveau getild worden. 

Custom Design, producent van 
 prachtige hifimeubels zoals het Milan 
rack, is de ideale partner om al dat 
fraais van Monitor Audio, Transrotor 
en Roksan een degelijk en stijlvol 
onderkomen te bieden. Luidspreker
stands of een hifimeubel op maat, met 
Custom Design is het perfect mogelijk. 

MONITOR AUDIO, TRANSROTOR EN ROKSAN, 
EEN GESLAAGDE ANGLO-GERMAANSE COCKTAIL

M
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MONITOR AUDIO, TRANSROTOR EN ROKSAN, 
EEN GESLAAGDE ANGLO-GERMAANSE COCKTAIL

Arcam geniet al jarenlang van 
een wereldwijde reputatie 
als producent van degelijke 
consumenten elektronica. 

 Arcam ontwerpt en bouwt al bijna 30 jaar 
uitstekende cdspelers en versterkers. 

Maar de tijd staat niet stil. Dus lanceerde 
Arcam de CDS50, een toestel uit de HDA 
Serie waarin de Britten het beste van hun 
kunnen verzamelden. De CDS50 speelt 
niet alleen cd’s en sacd’s af, maar doet ook 
dienst als muziekstreamer. De CDS50 is op 

maat gemaakt voor de SA20 versterker, 
een klasse G versterker waarvoor Arcam 
het patent bezit. Klasse G betekent dat de 
versterker de voedingsspanning aanpast, 
naarmate de versterker meer of minder 
vermogen moet leveren. 

De SA20 heeft voor de volledigheid een 
DAC aan boord. Als je niet graag al te veel 
apparaten in je set opstapelt, dan is de 
combinatie van de Arcam CDS50 en SA20 
een te overwegen keuze. 

ARCAM, 
MADE IN 
BRITAIN

A
‘Als je niet graag al te 
veel apparaten in je 

set opstapelt, dan is de 
combinatie van de Arcam 

CDS50 en SA20 een te 
overwegen keuze.’

Liefhebbers van surround en film  kunnen 
rekenen op de met IMAX  enhanced 
 receivers uit de Arcam FMJ  Serie. 
 Receivers die voorzien zijn van Dirac, 
een  professioneel akoestisch kalibratie
systeem, waarmee Arcam zich meet met 
de top op het vlak van AV receivers. 

Arcam heeft bij Poulissen een vaste 
plaats tussen de andere Britse merken 
die ontwikkeld en geproduceerd worden 
in het Verenigd Koninkrijk. 
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ESOTERIC: MAG HET WAT MEER ZIJN?
E

‘De bijzonder krachtige 
geïntegreerde F05 

versterker spreekt tot 
de verbeelding met zijn 
uitzonderlijke prestaties.’

Om de meest veeleisende 
audio fielen te plezieren door 
een duidelijk onderscheid te 
 maken tussen hifi en highend, 

 lanceerde TEAC in 1987 het merk  Esoteric. 
Een exclusief merk dat uitsluitend hoog
waardige audioproducten ontwikkelt 
en produceert. Met de P1, de cdspeler 
met zijn vibratievrije Rigid Disc Clamping 
 System, trok Esoteric de aandacht van vele 
audio fielen. Esoteric was ook de eerste 
 fabrikant die gebruik maakte van 32 bit D/A 
 converting. 

Liefhebbers van Esoteric vallen 
niet  alleen voor de kwaliteit en 
de prestaties maar ook voor de 
bloed mooie, elegante uit massief 
 aluminium gefreesde  behuizingen die 
het Japanse merk zijn modellen mee
geeft. 

De producten van Esoteric zijn 
niet overal te koop. Daarvoor moet 
je beroep doen op door Esoteric 
 geautoriseerde dealers. Poulissen kan 
als geautoriseerde dealer niet alleen 
alle modellen demonstreren maar 
beschikt ook over de vakkennis om 
een set op maat samen te stellen.

Het aanbod van Esoteric bestaat uit voor
versterkers, versterkers, cdtransports, 
audiospelers, DAC’s en master clocks. De 
bijzonder krachtige geïntegreerde F05 
versterker spreekt tot de  verbeelding 
met zijn uitzonderlijke prestaties. Vooral 
in combinatie met de N05 highend 
 streamer/dac en de G02X master clock 
generator die ontworpen is als een 
 ultraprecieze master clock voor  digitale 
 apparaten zoals een cdtransport of 
streamer met een externe clockinput.
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Hegel, de Noorse 
 fabrikant van onder 
meer versterkers en 
cdspelers werd onlangs 

bekroond met een Eisa Award voor 
de Hegel H390 versterker. Een 
 geïntegreerde versterker die dank
zij Hegel’s SoundEngine 2 chip een 
hoge dempingsfactor bereikt. Dat 
levert een buitengewone dynamiek 
en muzikaliteit op die je alleen bij 
duurdere versterkers terugvindt. 
De H390 is een versterker waarvan 
niet alleen de audiofiel maar ook 
het hele gezin kan genieten. 

Hegel rust al haar  versterkers 
uit met in eigen huis ont
wikkelde DAC’s die vlot overweg 
 kunnen met in hoge  resoluties 
 gestreamde muziek.  Voor 
 bijpassende luidsprekers kun 
je bij voorbeeld bij KEF terecht, 
één van de grondleggers van de 
Britse hifiindustrie. Al meer dan 
60 jaar staat KEF bovenaan het 

verlanglijstje van de meest veel
eisende muziekliefhebbers.

De KEF R11, het vlaggenschip 
van de Rserie, is een vloer
staande luidspreker die vier 
hybride basdrivers combineert 
met de nieuwste generatie 
UniQ van KEF. Dat resulteert 
in een bijzonder krachtige en 
 geraffineerde weergave met 
veel helderheid, finesse en 
een diepe laagweergave. De 
massieve  behuizing van de R11 
is een staaltje van KEF’s vakman
schap.

Met de draadloze luidsprekers 
uit de LSX  serie 
ontwikkelde KEF 
een compact 
 systeem waarmee 
je al je favoriete 
muziek binnen 
handbereik hebt. 
Of je nu  muziek 

streamt vanuit de cloud, of 
 geheel draadloos via DLNA,  vanaf 
een NASdrive, een  computer of 
via Bluetooth, het maakt niet uit. 
De LSX luid sprekers presteren 
op hoog niveau, zoals je van KEF 
luid sprekers mag  verwachten. 
Met THX, het Extreme Home 
 Theatre systeem zet KEF een 
nieuwe standaard voor inbouw
luidsprekers die home theater 
tot leven brengen. 

Met de combinatie van deze 
sterke merken geven ze bij 
Poulissen indrukwekkende 
demonstraties zoals je ze nooit 
eerder beleefde.

HEGEL EN KEF, GEMAAKT OM TE PRESTEREN



Poulissen Jubileum
4x winnaar van de prijs Beste HIFI zaak van Nederland

Welke luidspreker en hifi-apparatuur 
passen het beste bij u? Kom en ervaar 
zelf de vele mogelijkheden. Wij doen 
u graag een passend aanbod.
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