Luistersessie bij Hififreak.
De Waarheid
Ik ben nog even aan het nadenken over hoe ik dit moet gaan brengen
. want
wat ik vandaag heb meegemaakt daar wordt je toch wel effe stil van.
Is dit een grote slijmaktie? Nee. Integendeel, dit was een leermoment.
Alle beweringen die ik heb gedaan dat een zuil beter dan een monitor klinkt trek ik bij
deze in. Nee die ADAM monitoren zijn niet flauw, dit zijn dan ook geen luidsprekers
maar vertellers die je meenemen in een verhaal.
Dat een monitor midden & hoog goed kan verwoorden wist ik wel, maar dat je de sub
in de winkel kan laten staan daar stond ik toch wel even van te kijken. Je moet al met
een goede sub voor de dag komen wil je dit resultaat bereiken zo zuiver en zo strak
en zonder moeite lijkt het wel. Het woord resonantie komt in deze begrippenlijst niet
voor.
Bryston die naam slaan we even op in het geheugen.
Meerdere malen zijn de reviews gepasseerd met tabellen en cijfertjes etc. etc. tot in
het oneindige.
Wat doet deze versterker? Gewoon wat een versterker moet doen; het bericht van de
speler doorgeven aan de speaker.
En daar is hij verrekte goed in traploos, als het ware hard of zacht, maakt niet uit.
Als je goed luistert naar de ADAM's valt de Bryston eigenlijk niet op die doet gewoon
z'n werk. Het is gewoon een no nonsense versterker zonder poespas en die geen
spannend verhaal nodig heeft om wat ie kan.
Twintig jaar garantie is een leuke bijkomstigheid maar deze versterkers moet je
gewoon beluisteren om er een oordeel over te vellen. En ik kan nu begrijpen
waarom Hififreak deze keuze heeft gemaakt .
Dus nu spullen op Marktplaats zetten en gaan voor het bovenstaande?
Nee hoor, er zijn nog vele wegen om te bewandelen.
Ik heb alleen vandaag een impressie gekregen over hoe het ook kan.
Dat we op het eind van de rit daar misschien toch uitkomen is een tweede.
Ik heb gewoon genoten van een goed stuk muziek en daar word ik altijd blij van!
Het gene wat me motiveert om weer verder te gaan in audioland.
Hififreak bedankt en ik hoop dat we elkaar nog eens vaker in real life zullen spreken
het was gezellig!
Gerwin.
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