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Daar is ‘ie dan eindelijk; de Cambridge Audio CXUHD Ultra HD Blu-ray speler. Er gingen al een tijdje geruchten over maar op de website van het merk
is nu eindelijk alle informatie over de high-end Blu-ray speler te vinden.

Cambridge Audio CXUHD Ultra HD Blu-ray speler
De CXUHD is de eerste Ultra HD Blu-ray speler van het Britse merk en ook één van de eerste high-end modellen die we zien verschijnen.
De Ultra HD Blu-ray speler ondersteunt vanzelfsprekend de nieuwste standaarden en technieken, waaronder 4K Ultra HD en HDR. En goed nieuws
voor de fans.van
de HDR-standaard van Dolby wordt ook ondersteund. Op het gebied van audio kunnen alle bekende audioformaten, waaronder DTS:X
en Dolby Atmos, doorgestuurd worden naar je receiver.

Verder kan de speler een verscheidenheid aan bestandsformaten, bijvoorbeeld via de twee usb 3.0-poorten, en fysieke media afspelen. 4K video’s
worden ondersteund in de vorm van HEVC H.265, H.264, VP9 4K en Hi10P, en audio kun je afspelen in de vorm van onder meer Flac en 5.1-kanaals
DSD. Wil je fysieke media weergeven dan kun je aan de slag met Blu-ray, 3D Blu-ray, DVD, DVD-Audio, SACD en audio CD.
Aangezien we het hebben over Cambridge Audio verwachten we natuurlijk ook net wat extra kwaliteit. Het bedrijf zelf belooft referentiekwaliteit video
af te kunnen leveren, mede dankzij een quadcore Mediatek MTK8591-videoprocessor, een ‘high-precision, balanced laser optical disc loader’, een
verstevigd chassis met aluminium frontpaneel en het ontbreken van een interne DAC. Dit laatste moet de interferentie aan het signaal verminderen. Er
zijn dus ook geen analoge uitgangen achterop de speler te vinden.

Verder komt de CXUHD met twee HDMI-uitgangen; een HDMI 2.0a-poort voor bijvoorbeeld een tv en een HDMI 1.4-poort voor de koppeling van een
oudere av-receiver. Ook is er een HDMI 2.0-input aanwezig waardoor je een Chromecast of andere mediaspeler kunt aansluiten. De speler heeft een
afmeting van 82mm x 430mm x 312mm en weegt 5 kilogram.

Beschikbaarheid
De Cambridge Audio CXUHD zal vanaf volgende maand te koop zijn

