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AsrTN TREw STEREo AUDIoCoMPoNENTEN

HyBRIDE TECHNIEKMET
SOLIDE WEERGAI/E
Buizen apparatuur is tegenwoordig niks bijzonders meer. Hybride ontwerpen
met zowel buizen als solid state technieken zijn relatief vrij schaars. En dat is
eigenlijk heeljammer omdat op die manier mooi het beste van beide benade-
ringen gecombineerd kan worden.
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fabrikanten

oor hebben

e laatste jaren is er weer een flinke aanwas

van nieuwe, innovatieve, kleine, onafhanke-
liike audiofabrikanten. Veel van die nieuwe

richten zich op muziekliefhebbers die oog en

voor kwaliteit en daar ook wat geld voor over

hebben. Echte no-nonsense apparatuur, vaak

stereo, die pure audiokwaliteit proberen te

leveren.

Astin Trew is één van die nieuwelingen die
de audiomarkt de laatste tijd is komen verrij-
ken. Deze fabrikant heeft haar thuisbasis in
Engeland waar de ontwerpafdeling is geves-

tigd. De productie wordt, zoals tegenwoordig

eigenlijk bij negen van de tien elektronicafa-
brikanten het geval is, in China uitgevoerd.
Mede door dezeketze kan AstinTrew een

hoge kwaliteit combineren met een relatief
lage verkoopprijs.

De ontwerpafdeling concentreert zich
volledig op de fabricage van stereo appara-

tuur met een hybride opbouw. Deze tactiek
wordt binnen de gehele lijn toegepast. Op
dit ogenblik telt het programma een drietal
CD-spelers, een geïntegreerde versterker, een

voorversterker en een eindversterker. Via

de website wordt echter ook al melding ge-

maakt van plannen voor een luidsprekerlijn
en biipassende accessoires zoals kabels. De

introductiedata hiervoor zijn op dit moment
echter nog niet bekend.

Onze testset bestond uit een 413000 CD-
speler, de 411000 voorversterker en de

AT5000 eindtrap.

4T3000 CD-speler

De basis voor deze speler bestaat uit

componenten van Philips. Zowei het loopwerk
(VAM1202|21LD), de servoregelaar als de servosturing zijn
aÍkomstig van Philips. Philips is de laatsre jaren weliswaar
minder actief binnen de audio maar de loopwerken staan
nog steeds te boek als zeer goed. De D/A-conversie wordt
uitgevoerd met een Burr Brown PCM173B. Dit is een 24-

bits DAC die een maximale samplefrequentie van 192kHz
ondersteunt. In deze speler wordt hij echter maximaal
geklokt op 96kHz. De -4T3000 biedt een upsampling fa-
ciliteit die op het front is in te schakelen. Het upsamplen
wordt uitgevoerd met een CSB420 samplerate converter
van Cirrus Logic. Cirrus (voorheen Crystal) heeftveel erva-

ring met deze materie en staat bekend om zijn uitstekende
jitterprestaties.

De Burr Brown DAC is voorzien van symmetrische
stroomuitgangen die met een stroom naar spanningom-
zetter (l/V-converter) naar een bruikbaar uitgangssignaal
omgezet moeten worden. In de meeste CD-spelers en
D/A-converters wordt deze omzetting met een of meerdere
opamp trapjes gerealiseerd. [,en passieve oplossing met
alleen weerstanden of een trafo zou echter ook heel goed

kunnen. Omdat de 413000 is voorzien van een buizentrap
met een 6922 triode zou dat ook een hele mooie oplos-
sing ziin geweest. De AT3000 gebruik echter eerst twee

snelle OPA604 low distortion opamps en éên OPA2734

dubbel opamp per kanaal. Met deze opamps wordt de I/V-
omzetting en analoge filtering uitgevoerd. Pas daarna gaat
het signaal naar de buizentrap met de 6922 dubbeltriode.
De gekozen aanpak is op zich neties gedaan maar ik zou
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het heel chique hebben gevonden als Astir-r'liew hier al-

leen buizen zou hebben gebruikt. Een gemiste kans rnijns

inziens. De gehele opbouw is overigens topklasse met

mooie compor-renten, een zware voeding en een zware

R-core trafo die op een mime afstand van de gevoelige

elektronica is geplaatst.

AT1 000 vooÍversteÍkel

De AI1000 voorversterker heeft dezelfde zware aluminium
behuizing als de CD-speler. De zware cinchbr-rssen zijn

mooi ruim van elkaar geplaatst waardoor ook de meest

exotische kabels met dikke WBT's eenvoudig aangeslo-

Íen kunnen rvorden. De ruime en nette opbouw van de

AI3000 zie je ook in het inwendige van deze voorverster-

ker. Ook in dit apparaat is er combinatie van opamp- en

buizentechniek. Na de ingangsselectie met relais volgl een

buffertrapje rond één OPA2134 dubbelopamp. De volr.r-

nreregeling wordt veruolgens uitgevoerd door een Burr

Brown PGA2311 stereo regel-lC. De PGA2311 is één van

de beste die er binnen dit genre bestaat en heeft een lage

verorming en hoge kanaalscheiding. Desondanks begrijp

ik niet waarom er niet voor een mooie rnotorgestuurde

potmeter is gekozen.

De uitgangstrap van de voorversterker wordt gevonnd

door een schakeling met één IICCS2 dubbeltriode per ka-

naal. Astin Trew gebruikt buizen van Electro Ilarmonix en

voorziet deze standaard van dempingsringen om microfo-

nie te minimaliseren. De opbouw is zoals gezegd ruim en

voor de componentkeuze is Astin Trelv gegaan voor Wima
filmcondensatoren, Nichicon elco's en audiocondensato-

ren van Avava.

AT5000 eindversteÍker

Deze eindtrap is gebouwd volgens het dual-rnono con-

cept. Dat betekent dat er eigenlijk twee volledig onaf-

hankelijk mono eindtrappen in één kast zitten met een

eigen voedingstransformator. Volgens de specs moet de

,\T5000 per kanaal ongeveer 95 tot 100 watt leveren bij

een impedantie van 4 ohm. Met een trafo van (volgens het

label: 282VA) is er dus een flinke marge om dynamische
pieken op te vangen. De eindtrap bestaat uit twee power

transistors per kanaal die worden gevoed vanuit acht

2200uF elco's per kanaal. Ilij elkaar komt dat overeen

met biina i 8.000uF. Astin'Irew gebruikt hier 100V types

die bekend staan om een lage interne impedantie. Een

lage irnpedantie van de voeding is gunstig voor de dyna-

mische capaciteiten van de versterker. De eerste stuur-

trap van de 415000 wordt gevormd door één ECC82

(12ALI7) per kanaal. Ook l.rier is de buis weer standaard

voorzien vàn een dempingsring.

Weergave

In principe heeft ieder audioapparaat even de tijd nodig
on-r goed op gang te komen. Zo vers uit de doos laat een

versterker zelden het beste van zijn kunnen horen. Dat

geldt voor solid-state apparatuur maar nog iets sterker

voor buizenapparatuur. Buizen moeten letter en figuur-

lijk even op temperatuur komen. De tijd die daarvoor

staat, is heel erg wisselend maar nieuwe apparatuur heeft

altijd even wat uurtjes nodig. Daarom heb ik de luister-

test verdeeld over lwee sessies.

In de eerste sessie werd de versterker belast door een

set I(lipsch Cornwall luidsprekers. Daarmee had de

AT5000 eindtrap het natuurlijk geweldig eenvoudig

want met een rendement van maar liefst 102dB hoeft de

versterker bijna niks te doen om een flink geluidsniveau

te creëren. Hiermee kon de set echter wel even lekker

ingespeeld worden. Het geluid dat hier werd teetgezeL

is heel soepel. De kenmerkende hoorneigenschappen

van de Klipsch zijn duideliik aanwezig maar tegelijkertijd
hoor je ook dat een heel stabiel en ruim beeld met veel

details. De eerste voortekenen waren dus goed.

In een tweede sessie werd de set gecombineerd met

Infinity Cascade luidsprekers. De inspeelperiode van

een krappe week toonde aan dat het geluid beter los was

gekomen. Daardoor win je aan dynamiek en detail zoals

mooi te horen is in de track Keith Don't Co van Nils

Lofgren. Je hoort de handen werkelijk over de snaren

Tel:024-3232296

lnfo & aanbiedingen:
WWW.MIJNHIFI,NL

Al25 jaar vakbekwaam advies, betrouwbaarheid & service.
Hertogstraat 139, 6511 RZ Nijmegen.
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schrapen. Ook de diepe klaagzang van I Muvrini (Leia)

wordt mooi met lucht en detail in de ruimte geplaatst.

De CD-speler biedt een upsampling mogelijkheid naar

96kHz. Uiteraard heb ik die ook uitgebreid geprobeerd.

Het resultaat van deze actie is echter niet altijd even dui-
delijk. Upsampling van 44,1 naar 96kHz is eigenlijk niet

rnakkelijk (er is namelijk geen logische vermenigvuldi-
gingsfactor) en is dus ook een beetje vragen om moeilijk-
heden. Gehoormatig wordt het geluid iets preciezer maar

ook een tikje harder. Uiteindeliik had ik och de voorkeur
voor de gewone 44,1kHz stand.

Conclusie

Een nieuw merk in de markt zetten is niet eenvoudig. Het

helpt echter als je gewoon mooie producten maakt en dat

is wat Astin Trew doet. Mechar-risch er-r elektrotechnisch

zijn dit producten van de bovenste plank en klinken ze

ook gewoor-r heel erg goed. Qua opbor,rw kiest Astin Trew

soms voor een, mijns inziens, onlogische opzet. Maar als

je naar de producten lr.ristert dan kun je alleen maar con-

cluderen dat Astin Trew het gewoon goed doet. Heel erg

goed zelfs dus we kunnen simpel stellen dat Astir"r 'lrew

een geweldige aanr,vinst is voor de audiomarkt.
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