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Plutone

OMSCHRIJVING

Twee-weg, bas-reflex monitor luidspreker met een 22cm licht-gewicht
papieren konus midwoofer met X-treme magneet en een ophanging met
lage verliezen + 29mm tweeter met beryllium dome, titanium
spreekspoeldrager en non-resonant aluminium volume.

SPECIFICATIES

Gevoeligheid • 91 dB / 2,83 volt
Impedantie • 8 ohm nominaal (minimum 7,2 ohm @ 200 Hz)
Frequentiebereik • 48 - 40.000 Hz (-3dB) / 40 - 50.000Hz (-10dB)
Overname frequentie • 2400Hz
Belastbaarheid • circa 90 watt RMS
Afmetingen (B x H x D) • 325 x 580 x 230 mm
Gewicht (eindproduct) • 22,1 kg per stuk

DOWNLOAD CAD-TEKENING
DOWNLOAD DIY KIT ONDERDELENLIJST
DOWNLOAD DATASHEET SCANSPEAK D2908-7140
DOWNLOAD DATASHEET JANTZEN AUDIO JA-8008 HMQ

Deze zelfbouw luidpreker kit bevat alle componenten die u nodig heeft,
zelfs kleine onderdelen zoals de zwarte inbusschroeven voor het
monteren van de drivers, etc. Het enige wat apart aangeschaft dient te
worden is het hout voor de behuizingen. De hard-wired filters worden
kant-en-klaar gemonteerd geleverd, gematched en getest. De prijs voor
deze zelfbouw luidspreker is EUR. 1.345,- per stuk / EUR. 2.690,- per
gematched paar met het standaard filter of EUR. 1.760,- per stuk / EUR.
3.520,- per gematched paar met het Duelund CAST Cu-Ag Hybrid filter.
Nieuwe lagere prijs! Zie onze algemene prijslijst voor de actuele

prijzen.

INTRODUCTIE

De Plutone luidspreker kan worden gezien  als een  keerpunt in de Humble Homemade Hifi  traditie. Een extreme hoeveelheid
onderzoek en ontwikkeling is gegaan in deze luidspreker wat resulteert in een product dat echt kan worden genoemd less-is-more.
De combinatie van de tweeter, de woofer, het materiaal van de behuizing, etc, vormen een zo coherent en samenhangend geheel
dat we in staat waren om een bijpassende filter te ontwikkelen die bestaat uit slechts drie componenten en die bovendien geen
gebruik maakt van weerstanden, zelfs niet om het niveau van de tweeter aan te passen! Het resultaat is een prachtige zuiverheid
gecombineerd met een zeer natuurlijke tonale balans en uitstekende dynamische expressie. Voeg aan deze combinatie een groots
geluidsbeeld toe en je hebt waarschijnlijk de beste twee-weg monitor die er is! Punt.

LUIDSPREKER BEZETTING

Zelfs sommige van  de  beste  beschikbare  drivers hebben  soms complexe  filtering nodig om een  vlakke  frequentie  curve  te
verkrijgen, correcte akoestische  fase ten  opzichte  van  elkaar,  etc,  etc.  Het  idee  achter  de Plutone  luidspreker  was om een
midwoofer en een tweeter te vinden die, wanneer ze samen gecombineerd worden, slechts weinig correctie en filtering vereisen.
Hierdoor ontstaat een zo zuiver mogelijke reproductie die door een twee-weg luidspreker mogelijk is. Dit idee sluit daarom drivers
uit  met scherpe pieken en andere onregelmatigheden in de frequentie curves. Een acht-inch midwoofer was het uitgangspunt
vanwege een voldoende hoog rendement die past bij die van de tweeter. En tegelijk ook met voldoende laagweergave.

Van alle op dit moment beschikbare 22cm midwoofers is de Jantzen Audio JA8008 HMQ, die ontworpen en ontwikkeld is door
Troels Gravesen uit Denemarken en gebouwd door SEAS uit Noorwegen, het meest geschikt. Het beschikt over een zeer grote
magneet (SEAS noemt het "X-treme Magnet"), een lichtgewicht papieren conus en een glasvezel spreekspoeldrager die een hoge
Qms garandeert. Deze driver is speciaal ontworpen voor een hoger dan gemiddeld rendement, lage mechanische weerstand en een
snelle respons. Omdat luidspreker parameters zoals rendement, basweergave, bewegende massa en konusoppervlakte allemaal in
relatie tot elkaar staan, verwacht niet donderend diep laag uit deze kleine woofertjes. Ze zijn gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn:
een bovengemiddeld rendement gecombineerd met een uitgebalanceerde respons. Als je zeer diep laag wilt, gebruik dan iets wat
daarvoor bedoeld is: een subwoofer - duh. De frequentierespons van het JA-8008 HMQ is vlak helemaal tot zo een 4kHz en neemt
vervolgens heel  rustig af. Zie verder onderaan deze pagina de ruwe meting van de woofer in de Plutone behuizing. Dit rustig
verloop, dat helemaal doorloopt tot in tweeter gebied, is een vereiste voor een eenvoudig filter.



Een bijpassende tweeter voor de Jantzen Audio JA-8008 HMQ midwoofer moest een frequentierespons hebben die correspondered
in  midwoofer  gebied loopt  zonder  bulten  en  hobbels.  Samen  beslaan  zij  dan  een  groot  gebied  waar  beide  drivers  elkaar
overlappen. Er zijn veel tweeters die dat kunnen, maar ik was ook op zoek naar eentje met een "speciale" frequentie curve, zodat
ik een bijzondere filter "truc" zou kunnen toepassen. Op die manier kon ik om het gebruik van weerstanden heen. Zie verder
onderaan deze pagina de ruwe tweeter meting in de Plutone behuizing en uitleg over hoe die "truc" werkt. Verder hou ik ervan om
"harde" tweeters te combineren met "zachte" midwoofers, de natuurlijke warmte en expressie van een goed papier konus woofer
gaat altijd mooi samen met de precisie en accuraatheid van een goede metaal dome tweeter. De tweeter die wordt gebruikt in de
Plutone is de Scanspeak D2908/7140. U kunt de datasheet van de tweeter  downloaden bovenaan deze pagina. Dit  topmodel
Revelator tweeter is een efficiënte 8 ohm, 30mm beryllium dome tweeter met een glad massief aluminium voorpaneel en een
akoestisch zeer transparante gaas beschermingsgrille. De frontplaat is 6 millimeter dik en vormt een zeer stevige constructie. De
beryllium  dome  is  gekoppeld  aan  een  titanium  spreekspoeldrager  en  aan  de  achterkant  is  er  Scan-Speak's  bijzondere,
niet-resonante aluminium kamer die effectief de back wave van de tweeter dempt. De ongefilterde frequentie curve heeft in feite
de vorm van een bult die rond 4,5 kHz piekt. Bij 20kHz is het uitgangsniveau circa 90 dB wat de tweeter's eigenlijke bruikbare SPL
is. Een andere tweeter die ik overwoog was de SEAS T29B001 / E0058-06, ook voorzien van een grote beryllium dome en een
bult-vormige frequentie respons. Misschien dat ik die volgende keer toe pas :-)



DE BEHUIZING

Een van de onderdelen die van grote invloed is op het totale geluidsbeeld van een luidspreker, is de behuizing. De Plutone ziet er
dan misschien wel eenvoudig uit, maar zijn vorm, grootte en materialen zijn specifiek gekozen. Er is vooraf veel geëxperimenteerd
met diverse prototype behuizingen voordat de definitieve versie klaar was. Zo is bijvoorbeeld de breedte van de kast zodanig
gekozen dat diffractie problemen die optreden langs de randen van elke luidspreker, worden verschoven naar een frequentie die
minder problematisch is. Alle luidsprekerkasten hebben diffractie aan de randen. Dit veroorzaakt een dip in de frequentie curve als
de directe geluidsgolf en de gereflecteerde golf op elkaar inwerken en leiden tot uitdovingen. Moderne, smalle  kasten in het
bijzonder kunnen een dip in de frequentie curve hebben tot 6 dB's die bovendien optreedt precies in het gebied waar een tweeter
begint te werken, in het octaaf van ongeveer 2,5 tot 5 kHz! Frequenties in dit gebied zijn van invloed op de verstaanbaarheid van
stemmen. Als er iets niet goed is in dit gebied kan het geluid onaangenaam worden en de menselijke stem in het bijzonder kan
hard en scherp worden. Door het front van de kast breder te maken komen deze problemen niet meer voor in dit gebied, maar
worden verschoven in frequentie en intensiteit tot een niveau waarop het menselijk gehoor er veel minder gevoelig voor is. Een
ander voorbeeld van hoe slim deze kast is, is de dikte van de panelen. Vele verschillende plaatdiktes werden geprobeerd, dunnere
panelen hadden de neiging om warmer maar ook ietsjes boemerig te klinken. Eenvoudige singer / songwriter opnames klonken
prima met dunnere panelen, de zanger klonk zelfs grootser. Maar wanneer het programma materiaal  luider en / of complexer
werd, begon het geluid dik en ongedefineerd te klinken. Aan de andere kant van de schaal: zeer dikke panelen klonken "snel" en
goed gedefinieerd bij luide muziek of grote orkestrale werken maar bij kleinere ensembles klonk alles te iel, soms zelfs een beetje
levenloos. Uiteindelijk kozen wij voor de optimale paneeldikte in verhouding tot de omvang van de luidsprekerkasten. In dit geval
klonk 27 millimeter het beste.

De kasten van deze luidsprekers zijn gemaakt van 27mm / 19 laags watervast verlijmd berken multiplex. Deze plaat bestaat uit
een oneven aantal lagen zodat het in balans is, dit vermindert kromtrekken. Omdat dit de verschillende lagen tevens kruislings
zijn verlijmd is het geheel  zeer stijf. De kwaliteit van het hout voor het Plutone is zogenaamde BB-kwaliteit. Dit betekent dat
kleine proppen en voegen zijn toegestaan, maar in veel mindere mate dan de goedkopere C of CP kwaliteit. Als uw plaatselijke
houthandel geen 27mm BB-kwaliteit berken multiplex vooradig heeft kunt u twee platen van 9 mm + 18 mm met elkaar verlijmen
voor een vergelijkbaar  resultaat. U  kunt een kopie van het CAD-tekening downloaden  bij  het grijze gedeelte bovenaan deze



pagina.

De constructie van de behuizingen is zeer eenvoudig, een kast is gemaakt van slechts zes panelen - dat is alles! Er is geen andere
vorm van versteviging nodig vanwege de met zorg gekozen plaatdikte ten opzichte van de paneel grootte. Ik koos ervoor om de
kasten te fineren, ik heb een licht gekleurde Mappa Burl fineer gebruikt (ook bekend als wortel populier) die uit één boek stamt en
bovendien gespiegeld is aangebracht. Het fineer wordt met normale witte PVA houtlijm aangebracht die over het gehele oppervlak
van  de behuizing wordt  verspreidt  met  een  fijn  getande lijmkam. Het fineer  wordt  vervolgens in  de natte  lijm gedrukt  en
gedurende een paar uur geperst voordat de volgende paneel kan worden gefineerd. Ik had niet genoeg Mappa Burl fineer om beide
behuizingen helemaal te doen dus heb ik aan de achterzijde (uit het zicht) een stuk gewoon beuken fineer gebruikt. Als beide
kasten  zijn  gefineerd,  alle  uitfresingen  zijn  gemaakt  en  de  hele  zaak  is  vlak  geschuurd,  is  het  tijd  voor  de  oppervlakte
behandeling. Ik heb twee lagen matte, watergedragen blanke lak gebruikt, hier in Nederland bekend als "Glitsa Parketlak PT". Het
is een slijtvaste lak, op basis van polyurethaan die normaal gebruikt wordt op een hardhouten vloeren. Dempingsmateriaal wordt
aan de binnenzijde van alle panelen aangebracht behalve de binnenzijde van de baffle. Het wordt geleverd in drie stukken. De
twee lange stroken worden zo gevouwen dat ze ter hoogte van de boven- en onder panelen elkaar overlappen en zo een dubbele
laag vormen. De zijwanden zijn dan met een enkele laag bedekt. Het derde deel bekleedt vervolgens de binnenzijde van de gehele
achterwand en wordt later voor een deel afgedekt door het filter. Een sparing in het dempingsmateriaal moet worden gemaakt,
zodat de basreflex poort vrij blijft. Het dempingsmateriaal is een speciaal type polyestervezel die varieert in dichtheid. Eén zijde
heeft een hogere dichtheid dan de andere, deze zijde met de hogere dichtheid wordt tegen de kastwanden geplaatst. Er is geen
lijm nodig, de polyestervezel platen worden eenvoudig op hun plaats gehouden omdat ze iets overmaat hebben. Afdichtingsband
wordt aangebracht op de verzonken uitsparingen in de baffle en aan de binnenzijde van de poort waar het tegen het hout komt.
De terminal plaat wordt geleverd met een eigen luchtdichte afdichting.

De standaard zelfbouw luidspreker kit wordt geleverd inclusief alle onderdelen, behalve voor de behuizingen (de behuizingen zijn
leverbaar als houtpakket - zie hiervoor onze prijslijst). Zelfs de zwarte schroeven voor het monteren van de terminal-platen en de
drivers zijn deel van de kit. De poolklemmen zijn hoge kwaliteit, lage massa, vergulde WBT 0703-Cu types met een vrij draaiende
ring  die  zorgdraagt  voor  een  degelijke  verbinding,  zonder  enige  neiging  tot  los  werken  of  het  beschadigen  van  de
luidsprekerkabels. De interne bekabeling is 6N koper Solid Core van Jantzen Audio met een doorsnede van 2x 1,00mm2 voor de
woofer en het filter en 2x 0,50mm2 voor  de tweeter. Pas op tijdens het solderen van de kabel  aan op de terminals van de
midwoofer opdat er geen soldeer in de ruimte rondom de spreekspoel  komt. De Jantzen Audio JA-8008 HMQ midwoofer heeft
dezelfde moderne chassis als alle SEAS 22cm woofers en de spreekspoel is daarom zeer goed geventileerd. Dit betekent dat er
veel openingen zijn rond de achterkant van het chassis en de bovenkant van de magneet. Plaatsen waar vuil en troep kan komen
vast te zitten. Ik gebruikte een houten verfroerstokje die precies tussen de luidspreker chassis en de magneet past, dit houdt
soldeer tegen die anders per ongeluk in één van de gaten zou kunnen vallen. De basreflex poort is de JetSet-70 van Intertechnik.
Deze poort heeft zeer grote trompetvormige uiteinden die een optimale stroming van de lucht zonder luchtruis garandeert. De
middelste buis wordt op de juiste lengte gezaagd en met de inwendige en uitwendige verlopen bevestigd die dan samen de poort
vormen. De delen zijn met elkaar te  verlijmen of aan elkaar  te bevestigen met gebruik  van duck-tape of iets dergelijks. De
midwoofer, tweeter en de poort worden luchtdicht gemonteerd met de meegeleverde afdichtingsband. De terminal-platen hebben
hun eigen luchtdichte afdichting.



De  Plutone  luidsprekers  zijn  ontworpen  voor  een  optimale akoestische fase als de  woofers  op oorhoogte  worden  geplaatst.
Vanwege het feit  dat het akoestisch centrum van de woofer iets meer naar achteren igt dan die van de tweeter, zal  bij  het
plaatsen van de woofer op oorhoogte het verschil in looptijd worden gecorrigeerd.

HET FILTER

Een filter is het hart en de ziel van iedere luidspreker en van zeer groot belang voor het uiteindelijke resultaat. Deze filters maken
gebruik van zeer hoogwaardige componenten van Jantzen Audio en Intertechnik. Het filter wordt geleverd met de uitmuntende
Intertechnik Audyn True Copper Max condensator voor de tweeter. Een Duelund Coherent Audio CAST koper / zilver hybride
condensator is ook leverbaar als u de absolute top zoekt. De filters zijn uiteraard onderdeel van de kit en worden kant-en-klaar
gematched en getest geleverd. De componenten zijn geheel  hard-wired van component tot  component opgebouwd zonder  het
gebruik van draadbruggen en zijn gemonteerd op antistatische FR4 epoxy printplaten. De componenten worden op hun plaats
gehouden met professionele Hellermann Tyton, halogeenvrije, UL94 V2 gecertificeerde kabelbinders.



De filters worden geleverd met PCB afstandhouders en bijpassende schroeven. De crossovers worden vastgeschroefd tegen de
binnenzijde van  de achterwand over  het  dempingsmateriaal  heen. Let  op dat de midwoofer  in  tegenfase is aangesloten ten
opzichte  van  de  tweeter.  Omdat  de  driver  en  de  behuizing  zo  goed  samenwerken  waren  we  in  staat  om het  filter  zeer
minimalistisch te houden: een gemodificeerde tweede orde hoogdoorlaat op de tweeter en één enkele spoel op de woofer. Door de
eenvoud van  het scheidingsfilter  en  de hoge resolutie  van  de woofer  en tweeter  kunnen zelfs de kleinste veranderingen  in
componentenwaardes en typen gemakkelijk worden gehoord. Bij de spoelen bijvoorbeeld waren verschillen in waarde van 0,05mH
duidelijk  waarneembaar.  Daarom zijn  beide  spoelen  geen  standaard  waarden  maar  zijn  ze  precies  naar  onze  specificaties
gewikkeld. Parallel aan de tweeter condensator is een aantal kleine condensatoren geschakeld om de exacte waarde te verkrijgen
die nodig was. Deze waarde is niet beschikbaar als één enkele condensator. Omdat het filter zo eenvoudig is hebben we een aantal
van de beste componenten die verkrijgbaar zijn kunnen gebruiken. Een zeer duidelijk voorbeeld van wanneer alles op zijn plaats
valt, minder juist meer wordt.

Spoelen

L1 = Jantzen Audio Wax Coil / 12AWG
L2 = Jantzen Audio Wax Coil / 14AWG

Condensatoren

C1a = Intertechnik Audyn True Copper Max / 630VDC of
Duelund Coherent Audio Copper Silver Hybrid / 100VDC
C1b = Folie bypass condensator / 3000VDC
C1c = Folie bypass condensator / 3000VDC
C1d = Folie bypass condensator / 3000VDC
C1e = Folie bypass condensator / 3000VDC
C1f = Folie bypass condensator / 3000VDC



De Plutone filters met Duelund Coherent Audio Copper Silver Hybrid condensatoren.

METINGEN

Hieronder vindt u de frequentie metingen van de ongefilterde drivers in de Plutone kast. Zonder het filter vertonen beiden een
relatief glad verloop met een grote overlap van ongeveer 600Hz tot 6000Hz - drieënhalve octaven! Deze grote overlap is nodig bij
geleidelijke hellingen zoals de Plutone die heeft. De truc met de enkele laagdoorlaat spoel werkt omdat vanwege zijn waarde, de
spoel  al  in  het  lage middengebied begint  te  werken  maar  geen  volledige  verzwakking heeft  als gevolg  van  het feit  dat  de
toenemende impedantie van de woofer de filterwerking gedeeltelijk tegenwerkt. De truc van de tweede orde hoogdoorlaat netwerk
van de tweeter is dat de waarden van de twee componenten nogal verschillen van de officiële formules. De serie condensator is
kleiner dan gebruikelijk en de parallelle is spoel groter dan normaal. Dit betekent dat de condensator al bij zeer hoge frequenties
begint te werken en de spoel  pas bij  ongeveer  2kHz. Het resultaat is dat de natuurlijke bult van 2-10kHz wordt afgeplat en
vervolgens onder 2kHz, waar de tweeter wat extra bescherming nodig heeft, het een volledige tweede orde-netwerk wordt. De
relatief kleine waarde van de condensator verhoogt ook de algehele belastbaarheid van de tweeter.



Afbeelding hierboven: frequentie curves van de ongefilterde drivers in de Plutone behuizing. Rood = tweeter op de luister-as;
Blauw = woofer op de luister-as / Bereik 200Hz - 20kHz / Verticale schaalverdeling 60-110dB; onderverdeling 2dB.

Afbeelding hierboven: de frequentie meting van het systeem laat een curve zien die vlak is binnen +/- 1,5dB. Dit betekent een
zeer neutrale tonale balans. Systeem efficientie is bovengemiddeld voor een twee-weg monitor met circa 91 dB / 2,83V. Bereik
200Hz - 20kHz / Verticale schaalverdeling 50-100dB; onderverdeling 2dB.



Afbeelding hierboven: frequentie metingen op de luister-as en naast de luister-as laten een heel  evenwichtig verloop zien. Dit
betekent een constante en neutrale tonale balans onder elke hoek en daardoor kan de grootte van het geluidsbeeld aangepast
worden aan persoonlijke smaak en aan de kamerakoestiek zonder dat het karakter van de luidsprekers verandert. Rood op de
luister-as; Groen 15 graden naast de as; Paars 30 graden naast de as; Geel 45 graden naast de as; Bereik 200Hz - 20kHz /
Verticale schaalverdeling 50-100dB; onderverdeling 2dB.

Afbeelding hierboven: de impedantie plot van het systeem laat een heel makkelijk aan te sturen luidspreker zien met een gezonde
8 ohm nominale impedantie. Impedantie minimum 7,2 ohm @ 200Hz / Impedantie maximum 100 ohm @ 85Hz / Bereik 20Hz -
20kHz / Verticale schaalverdeling 0-40 ohm; onderverdeling 4 ohm.



Afbeelding hierboven: de Burst Decay van het systeem laat een gladde uitstertijd zien zonder vervelende resonaties. Bereik 200Hz
- 20kHz / Verticale schaalverdeling 0dB to -30dB; Tijdschaal 30 perioden.

Afbeelding  hierboven:  de  Cumulative  Spectral  Decay  van  het  systeem  laat  een  gladde  uitstertijd  zien  zonder  vervelende
resonaties. Bereik 200Hz - 20kHz / Verticale schaalverdeling 0dB tot -30dB; Tijdschaal 4 milliseconden.



LUISTER INDRUKKEN

Zoals al aan het begin van dit artikel werd genoemd, heeft de Plutone luidspreker een prachtige zuiverheid gecombineerd met een
zeer natuurlijke tonale balans en uitstekende dynamische expressie. Het niet gebruiken van weerstanden in de signaalweg van de
tweeter lijkt echt zijn vruchten te hebben afgeworpen. In eerdere versies van het filter werd wel een aantal weerstanden gebruikt.
Maar het maakte niet uit hoe goed die weerstanden waren (we experimenteerden met Duelund CAST en Mundorf MResist Supreme
weerstanden), de beste weerstand was geen weerstand! De Plutone heeft wel een extreem lange inspeeltijd nodig, vers uit de doos
is het geluid dun en een beetje opdringerig. Het duurt meer dan 100 uur (bij normaal gebruik) eer de luidspreker rustig en open
wordt.

Na het inspelen zijn de hoge tonen goed omlijnd, met enorm veel detail en inzicht in de opname en tegelijkertijd nooit hard of
scherp. Zelfs bij opnames die ik al jaren gebruik merkte ik bij de Plutone dingen op die eerder niet waren opgevallen. Zoals de
uitsterftijd in de opnamestudio, het lijkt langer dan voorheen en bovendien logischer te zijn (bijvoorbeeld: het openingsnummer
"Jingle Bells" op de Diana Krall opname "Christmas Songs"). De tonale balans van deze luidspreker is zeer natuurlijk, evenwichtig
en coherent. Op geen enkel moment denk je na over hoe goed de tweeter is of hoe goed de woofer is, maar enkel hoe goed de
muziek is. Het geluid is heel eerlijk, de luidspreker speelt gewoon wat hem wordt gegeven. Geef het een slecht geproduceerde
opname van populaire muziek uit de jaren tachtig en je krijgt een slecht geproduceerde opname uit de jaren tachtig. Geef de
Plutone een opname van mooie kwaliteit en je kunt je niets meer wensen. Op Makiko Hirabayashi's opname "Surely" zijn de
instrumenten vrij realistisch opgenomen, de percussie instrumenten klinken erg levensecht met een mooi warme helderheid. De
van dichtbij opgenomen vleugel klinkt groot zoals het hoort.

Over groot gesproken, het geluidsbeeld is ook groot. Wanneer de luidsprekers ongeveer in een gelijkzijdige driehoek staan met de
luisteraar en de binnenzijden van de luidsprekerkasten net te zien zijn, is het beeld breed en met veel  diepte. In onze demo
ruimte is de afstand van de luidsprekers onderling ongeveer 350 centimeter  (gemeten vanaf de woofer  fase-plug tot woofer
fase-plug) en van de luidsprekers tot de luisterpositie ongeveer 380 centimeter. Dit geeft een "erbij zijn ervaring" die je echt alles
laat vergeten behalve de muziek.

Vanwege het pure karakter van de luidspreker in combinatie met het minimalistisch filter duurder het vrij lang eer we de juiste
condensator vonden voor de Scanspeak tweeter. In eerste instantie dachten we dat we op de goede weg te zijn met de Mundorf
Supreme EVO Silver-Gold-Oil die een heel verfijnd, gedetailleerd en open karakter heeft, maar na vele maanden van gebruik werd
dit gedetailleerde karakter iets te veel van het goede. Kort door de bocht gezegd, de Plutone klonk teveel als high-end audio en
niet genoeg als muziek, als je begrijpt wat ik bedoel. Na nog meer testen eindigden we uiteindelijk bij de Intertechnik Audyn True
Copper Max in combinatie met een totaal van vijf kleine folie condensatoren parallel. Deze combinatie was vloeiender, had rijkere
boventonen en over het algemeen een prettiger tonale balans. Zoals met alles in audio volgt de toename van kwaliteit ruwweg
een lineair  stijgende lijn, de corresponderende kosten volgen (min of meer) een logaritmisch stijgende lijn. Om het beeld nog
beter te krijgen dan met de al zeer goede Intertechnik True Copper Max kwam ik uit bij een mooie Duelund Cast Copper / Silver
Hybrid als grote tweeter condensator. Of de extra kosten het waard zijn is aan u, sommigen zouden het een koopje vinden,
anderen weer niet. Alles is relatief: het prijsverschil tussen een standaard paar Plutone's en een paar met Duelund condensatoren



is 700 euro. De één besteedt zo een bedrag liever aan een horloge of de nieuwste smart-phone of aan een vakantie. Persoonlijk
krijg ik veel meer voldoening en plezier van een paar hoogwaardige luidsprekers die minstens 30 jaar meegaan ;-) Maar goed,
terug naar het onderwerp. Met de Duelund condensatoren in het filter is er een verhoogde perceptie van "tastbaarheid" in het
geluid. Het geluid wint tegelijkertijd aan fijn-detail en aan rijkdom van toon. Het is moeilijk te omschrijven, maar het eindresultaat
is dat er sprake lijkt te zijn van een "meer aanwezig zijn" effect. Bijvoorbeeld bij het luisteren naar Pierre Boulez's "Livre pour
Quatuor" uitgevoerd door Quatuor Diotima, is het alsof je op de voorste rij zit. Je hoort alle kleine details, zoals snaar / strijkstok
contact, beter maar op een heel natuurlijke manier. Het leidt niet af van de muziek. Misschien ben ik iets gevoeliger voor dit soort
dingen (mijn vrouw is een klassiek geschoold violiste en ik speel jazz contrabas), maar het is realisme als dit die gereproduceerde
muziek zo veel overtuigender maakt.

Tijdens de ontwikkeling van de Plutone hebben we diverse versterkers, interlinks en luidsprekerkabels geprobeerd en  in alle
gevallen gaf de Plutone precies weer wat er verderop in de rest van de set gebeurde. Bijvoorbeeld bij het gebruik van Audioquest's
analoge interlink Wind was de zang mooi omlijnd en was de achtergrond inkt zwart en op hetzelfde moment veel precisie. Bij het
overschakelen naar Audioquest's interlink Earth (die verder identiek is kwa opbouw, alleen met koper als geleiders in plaats van
zilver) werd de inkt zwarte achtergrond een tikje minder zwart, maar kreeg het beeld wat meer warmte in het lagere deel van de
hoge tonen, waardoor het totale geluidsbeeld een beetje  meer body kreeg. Precies het verschil  tussen deze twee Audioquest
interlinks zoals ik ze ken. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. De Plutone laat in principe gewoon horen wat er in
de rest van het systeem gebeurt. Echt genieten! Om een korte indruk te krijgen van de Plutone, vind je op YouTube  enkele
video's.

Inhoud van de Humble Homemade Hifi zelfbouw luidspreker kit Plutone met de standaard filters.

Wat klanten zeggen over de Plutone:

"De dag nadat ik de kits had ontvangen, heb ik alle componenten aangesloten zonder de behuizingen en hen meer dan 400 uur
burn-in gegeven, dus ik zou ze nu op hun volledige potentieel moeten kunnen beoordelen. De Plutones worden gevoed door een
minimalistisch systeem met 300B SET mono-blokken rechtstreeks aangestuurd door een Esoteric CD-speler met volumeregeling. Bij
mijn eerste auditie verdween mijn grootste angst dat ze dun zouden klinken. Ze hebben een verrassend goede bas die in mijn
kamer vlak meet tot 40Hz. Ze blinken inderdaad uit in de gebieden waar ik op hoopte en ze overtreffen met gemak mijn vorige
ScanSpeak Revelator monitoren. En bovendien niet met een kleine marge, het toegenomen niveau van detaillering blijkt al uit de
eerste noot: het is alsof je in de kamer met de muzikanten bent. Er is een nummer dat ik op systemen van meer dan $100K heb
gehoord waar ik sommige lage niveau geluiden kon horen, maar niet genoeg om te begrijpen wat de muzikant speelde, niet genoeg
om het "te snappen". Nou, nu eindelijk "snap ik het" met de Plutone en was ik in staat om te bepalen welk instrument aan het
spelen was en was verbaasd om te ontdekken dat het veel meer speelde dan ik eerder dacht. Gisteren nog meer geluistered en ik
moet zeggen dat er iets ontbreekt - op een goede manier! Het is moeilijk te beschrijven, maar de hoge tonen zijn zo glad en toch
zo gedetailleerd dat ik tot de conclusie kom dat er een scherpe kantjes (of ruis) in de muziek zijn verdwenen. Dank voor het
ontwikkelen van de Plutone, echt een state of the art referentie luidspreker." (Jean-Pierre - Toronto, Canada)



"Ik speel met een Unison Research Little Italy, Single Ended EL34 buizenversterker van 2 x 12 Watt. De Plutones hebben zeker 100
uur gespeeld voordat ik de kasten ben gaan afwerken. Na de nieuwe montage heeft het echter nog weken geduurd voor dat het
goed klonk. Toen was het er ook: exact en evenwichtig maar ook levendig en fris. Enkele voorbeelden: de stem van Magdalena
Kozená met aria’s van Bach, klinkt heel zuiver en helder. Instrumenten en stem staan mooi los van elkaar. Gitaar en guitarra bij
diverse opnames van Amalia Rodrigues komen lekker puntig over, waar ze flink uithaalt met haar stem is dit levensecht, maar
schiet  niet  door.  Gitaar  van  Sarah  K  is  helder  en  gedetailleerd,  klinkt  lang  na,  prachtig.  Met  klassiek  orkestwerk,  zoals
Shostakovitch's 15e symfonie door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Bernard Haitink, wordt een mooie ruimte
gecreëerd. Het laatste deel van Mahler, "Des Knaben Wunderhorn" door het Koninklijk Concertgebouw Orkest met Ricardo Chailly,
heeft een prachtige gelaagdheid in de muziek. Berlioz, "Symphonie Fantastique" vierde deel: "Marche au Supplice" klinkt stevig,
met dynamisch slagwerk, schellende en knorrende trompetten." (Hans - Rotterdam, Nederland)

"Ik kan niet gelukkiger zijn met mijn aankoop. Ik krocht de standaard kit met Intertechnik condensator voor de tweeter, en ik
kocht ook Tony's erg mooi CNC gefreesde berken multiplex behuizingen. Mijn apparatuur bestaat uit een Thule IA350B versterker,



Lyngdorf CD 1 CDP, zelfgemaakte koperen luidsprekerkabels en zelfgemaakte solid-core zilver en koper interlinks (twee sets)..... Ik
heb nog nooit een betere luidspreker gehad in mijn huis! Het totale geluid is stevig en dynamisch met veel details. Het geluid is
luchtig en snel. Mijn bezorgdheid met een monitor luidspreker, in vergelijking tot vloerstaande luidsprekers die ik gewend was, was
dat de basweergave niet voldoende zou zijn. Het beste laag in mijn kamer, dat 7,20 meter lang is, heb ik bereikt met de baffle van
de luidspreker 50 cm van de muur. Als ze zo zijn geplaatst kan ik geen betere en stevigere bas wensen. Ze spelen dieper dan je
zou denken en mijn kamer van 32 vierkante meter lijkt prima bij deze luidsprekers te passen. Je kunt elke noot van de bas en
drums horen met veel lucht er omheen. Je kunt ook horen wanneer de drummer niet elke keer exact dezelfde plaats op het vel
raakt. De attack  en snelheid zijn uitzonderlijk. De luidspreker  is zeer onthullend en  de schakeling van zilveren naar  koperen
interlinks is eenvoudig te horen. Deze luidsprekers verdienen de beste kabels die je je kunt veroorloven. In mijn geval voegt het
zilver  bovenin meer lucht toe, aan de andere kant geven de koperen kabels iets meer warmte in het bovenste deel van het
middengebied..... De weergave van stemmen is zeer goed en heeft deze luchtige, dynamische, open presentatie. De eerste paar
uur luisteren waren niets bijzonders en ik had het gevoel dat ik de kast hoorde samen met de stem. Dit is nu volledig verdwenen en
ik veronderstel dat het de midwoofer zelf was die gewoon flink wat tijd nodig had om in te spelen..... Ik ben niet in staat om het
zeer diepe geluidsbeeld te krijgen die ik bij Tony hoorde, maar hij had een zeer mooi en goed geoptimaliseerde demo-ruimte, ik
gebruik mijn woonkamer voor mijn setup die niet speciaal op enigerlei wijze is behandeld. Het stereobeeld is goed en je kunt de
muzikanten visualiseren alsof ze direct voor je zijn. Deze luidsprekers zijn vrij zwaar en hebben een gewicht van ongeveer 22 kg,
ze moeten op stevige stands staan." "Deze luidsprekers worden al maar beter. Ik dacht dat 100 uur genoeg was eer ze optimaal
zouden spelen. Maar nu na zo een 200-300uur zijn ze nóg beter geworden." (Tonny - Fredericia, Denemarken)

"Er zijn heel veel speakers, wat maakt deze speaker voor mij zo bijzonder? Het geluid trekt mij in de muziek. Er is heel veel
expressie van de muzikanten. Dit geldt voor instrumenten en stemmen. Zang komt echt binnen. Peter Gabriel op "Scratch My
Back" bijvoorbeeld. De kwaliteiten die Peter heeft om met zijn stem uitdrukking te geven aan wat hij zingt komt prachtig uit de
verf. Nuances in elk stukje, gebruik van dynamiek, keelklanken, kopstem. Dit kruipt naar binnen. En dit gebeurt bij veel zangers en
zangeressen. Het resultaat is een weergave met veel expressie en emotie...... En instrumenten zijn zo natuurlijk. Geen gissen naar
wat te horen is, grondtonen en boventonen zijn in balans en je hoort de muzikanten met hun instrumenten aan het werk...... Als
de opname goed is krijgen instrumenten hun eigen plek, hebben een eigen hoeveelheid lucht en is te horen wat de sound engineer
heeft gedaan. Orkesten zijn diep en breed. Ook hier lopen de geluiden niet in elkaar of loopt het dicht in een muur. En slechte
opnamen krijgen geen pseudo ruimte omdat de speaker iets toevoegt. Hier ook weer de afwezigheid van nep of een effect en enkel
een  eerlijke  weergave.....  Het  midden  is  met  zijn  expressie,  emotie  en  verstaanbaarheid  het  geheim  van  deze  set.  In
overgangsgebied van midden en hoog weet ik geen klankverandering te ontdekken. Hoog, gedetailleerd, gebrek  aan agressie,
geheel passend op het midden. En ook hier zoveel subtiliteit. Elk tikje op een high-hat of bekken is weer anders, de muziek is
zoveel meer levendig. Een goede drummer legt zoveel meer uitdrukking neer in bekkens met veegjes en ritmisch tikken..... Hier
gaat niks van de muziek verloren. En zo zijn er heel veel CD's, eh, streams in mijn netwerk waar zoveel uit komt rollen. En dat is
niet alleen in jazz, ook veel pop, rock en klassiek. En er valt nog iets op waarbij het een beetje zoeken is naar hoe te omschrijven.
Deze speaker is heel snel en het bijzondere is dat in de attack ook zoveel informatie zit. Ik vermoed dat dit zoveel toevoegt aan de
herkenbaarheid van de instrumenten en gemak in luisteren. Het resultaat van al deze expressie uit de Plutone is dat het geweldig
naar muziek luisteren is." (Edwin - Fijnaart, Nederland)
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