Beste Andre,
Hierbij zoals beloofd de foto’s van mijn speakers “Vi Magna” (groot geweld in het Latijns). En een korte
samenvatting voor mensen die twijfelen om aan zelfbouw te beginnen.
Ik was op zoek naar speakers met veel dynamiek en zonder losse subwoofer. Redelijk wat kant- en klare
speakers geluisterd in audiozaken. En als er speakers waren die aan de eisen voldeden hingen daar prijzen
aanvast die ver buiten mijn budget waren. Na veel lezen op internet kwam ik op zelfbouw. Al snel was ik
terecht gekomen bij Speakerkits in Dordrecht. Een audiozaak waar zonder gladde verkooppraat, onder het
genot van een kopje koffie, rustig gekeken wordt wat het beste bij je wensen past. Uiteindelijk na een paar
bezoeken zijn we er samen op uitgekomen om een speaker te ontwerpen en geen bestaand bouwpakket te
maken. Na wat luisteren werd al snel duidelijk dat het speakers van het merk scanspeak moesten worden. Ik
heb zelf een kastontwerp gemaakt en Andre heeft toen de maten en de volumes van de kast berekend. Mijn
oude versterker was ook aan vervanging toe dus moest daar ook wat nieuws voor komen. Uiteindelijk heb ik
me door Andre laten overtuigen om de Scanspeaks met actieve filtering aan te sturen (wat voor mij totaal
onbekend was). Er is daarvoor een Onkyo 9- kanaals eindversterker gekoppeld aan mini dsp. Toen kon het
bouwen gaan beginnen!
Al gauw stonden de mdf kasten met de juiste maten in elkaar. Nog wat getwijfeld over de afwerking, fineren of
zwart spuiten. Uiteindelijk gekozen voor beide. Met een, naar mijn idee, geweldig eindresultaat.

Toen moest alles nog ingeregeld worden. Omdat ik er zelf geen verstand van heb, is ook dit keurig verzorgd
door Andre. En dan het moment van de waarheid… het eerste geluid uit de speakers…Er is voor mij een wereld
opengegaan. Muziek die ik al jaren luisterde op mijn oude set kreeg een nieuwe dimensie. Ik hoor nu details en
effecten in de muziek die ik nog nooit had gehoord! Wat een geluidsbeeld zet dit neer geweldig! En dan het
gemak van mini dsp je kan lekker switchen tussen de 4 verschillende door Andre ingestelde filter configuraties.
Kortom een resultaat ver boven verwachting. Bedankt Andre!!
Groeten,

Hans, een zeer tevreden klant.

