
Stap in de wereld van 
meeslepende beelden, 
verbluffende detaillering, en 
een glorieuze 4K resolutie 
van Cambridge Audio’s 
allereerste UHD-speler. De 
nieuwste technologie, in 
combinatie met hun enorme 
expertise zorgen ervoor dat 
de CXUHD vrijwel elk 
formaat in ongekende 
kwaliteit zal weergeven.

GEEN DACS: VERBETERDE 
AUDIO EN VIDEO 
KWALITEIT
DACs zijn hogesnelheidscircuits die bekend 
staan om hun ruisniveau. Daarom hebben 
we, uniek voor een UHD-speler, alle DACs 
en bijbehorende circuits weggelaten bij dit 
ontwerp. Dit vermindert de interferentie met 
het signaal significant, ruis vermindert en de 
kwaliteit van geluid en beeld verbetert bedui-
dend. Dit was in het ontwerp slechts één 
gedachte: ervoor zorgen dat de CXUHD
‘s werelds beste, universele UHD Blu-ray 
speler wordt.

UHD, 4K, HDR EN 
DOLBY VISION
De CXUHD ondersteunt de weergave van 
4K UHD Blu-ray schijven en speelt video 
af in resoluties tot 3480 x 2160, dat is vier 
keer meer pixels dan gewoon HD Blu-ray. 
Andere 4K mediabestanden worden ook 
ondersteund, HEVC H.256, VP9 4K en 
H10P viedeodecodering voor een 
verbeterde compatibiliteit met door de 
gebruiker zelf geproduceerd materiaal. Bij 
gebruik van een HDR TV wordt dit (HDR) 
ook ondersteund, resulterend in beter 
contrast, helderheid en uitgebreider 
kleurengamma. Ook is er professionele 
calibrering toegepast om het dynamische 
bereik tussen zwart en wit te verhogen, 
samen met de productie van natuurlijke 
kleuren en vloeiende beelden, voor 
compatibiliteit met oudere systemen (SDR 
(Standard Dynamic Range) beeldschermen. 
Dolby Vision transformeert de thuisbios-
coopbeleving door verbluffende hoogte-
punten, 68 miljard kleuren en een zwarting 
zoals nooit vertoond met standaard 
televisieschermen. Door zeer slimme 
metadata wordt de TV-informatie beeld 
voor beeld doorgerekend en verbeterd.

PROFESSIONEEL 
GECALIBREERD
De ingenieurs van Cambridge Audio hebben de 
video-instellingen van de CXUHD professioneel 
gecalibreerd. Wat je ook bekijkt, opvallend is dat 
het dynamische bereik  is geoptimaliseerd 
waardoor natuurlijker kleuren en een beeld 
ontstaan dat nooit tevoren mogelijk was.

AUDIO FORMAT PASS-
THROUGH
Door de interne NUL-doorlaat van Dolby 
TrueHD, DTS-HD Master Audio, bitstream en 
objectgebaseerde meeslepende audioformaten 
zoals Dolby Atmos en DTS.X produceert de 
CXUHD  verbluffend geluid als het gaat om de 
nieuwste kaskraker of je favoriete muziek.

HOOGWAARDIGE 
CONSTRUCTIE
Door toepassing van de allernieuwste 
technologie, gecombineerd met Cambridge 
Audio’s jarenlange ervaring als het gaat om 
hoogwaardige audio- en videoweergave biedt de 
UHD-speler referentie kwaliteitsweergave. Een 
speciaal ontworpen quadcore videodecoder 
integreert  onze geavanceerde videodecoderings-
processen en optimalisatie-expertise. De 
ultraprecieze, gebalanceerde disk laser zorgt 
voor probleemloze weergave van welke soort 
disk dan ook. Het mechanisme is supersnel en 
werkt met foutdetectie en -correctie. Het slanke 
ontwerp, met een frontpaneel van geborsteld 
aluminium,  past precies in de huidige CX-serie.

TWEEVOUDIGE HDMI 
UITGANG
Er zijn twee gescheiden HDMI-uitgangen aanwe-
zig op de achterzijde van de CXUHD, een HDMI 
2.0 poort ten behoeve van de nieuwste 4K UHD 
TV’s, projectoren en AV receivers alsmede een 
HDMI 1.4 audiopoort voor het aansluiten van 
oudere AV-receivers.
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NETWERK & STREAMING 
 

De CXUHD is voorzien van twee 3.0 USB 
poorten ten behoeve van het afspelen van 
allerlei soorten bestanden, video, foto en 
muziekbestanden. Ook kan de ingebouwde 
802.11ac Wi-Fi of Gigabit Ethernet gebruikt 
worden voor verbinding met uw eigen 
netwerk om bestanden te gebruiken van 
laptop, computers, NAS drives en thuis-
servers
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HDMI 2.0 INGANG
Een HDMI 2.0 ingang ondersteunt UHD-
resolutie en is aangebracht ten behoeve 
van het gebruik van externe streaming 
apparatuur zoals Chromecast, Amazon 
Firesticks en Apple TV. Daardoor kan een 
brede reeks aan streamingappparatuur 
aangesloten worden, tegelijkertijd 
genietend van de fantastische CXUHD 
audio- en videokwaliteiten

INTEGREERT SNEL EN 
SIMPEL
De eigenschappen die aangebracht zijn om 
gebruikersvriendelijk te integreren in 
bestaande systemen maken van de CXUHD 
de juiste keuze. Coaxiale en digitale audio-
uitgangen waarborgen compatibiliteit met 
oudere systemen die u nog in gebruik heeft.

De CXUHD speelt de navolgende formaten 
in superkwaliteit af:
CD, SACD, Blu-ray,  UHD Blu-ray, DVD-
Video, DVD-Audio, AVCHD, Kodak 
Picture CD, CD-R/RW, DVD± R/RW, 
DVD± R DL, BD-R/RE,

UNIVERSELE SPELER
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