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Na extensief onderzoek onder ADAM- en non-ADAMgebruikers 
heeft ADAM Audio een speaker gebouwd met ONGEKENDE 
MOGEL� KHEDEN. B�  het ontwerp van de ADAM S-serie is 
veel nagedacht over hoe de studio er in de toekomst uit zal zien 
en wat belangr� k is voor de producer van nu en dan. 

Workfl ow, digitale verbindingsmogelijkheden 
en interne speaker processing, zijn, dankzij het 
DSP-platform een paar belangrijke speerpunten 
van de vernieuwing van ADAM Audio. Daarnaast 
heeft ADAM Audio de S2V uitstekend en robuust 
gebouwd voor een lang en ruig leven. Speciale 
online service voor support, updates en zelfs een 
extra garantie mogelijkheid voor je speakers ma-
ken dit lange leven ook echt mogelijk. De ADAM 
Audio S2V is een geweldige speaker te noemen 
met een eerlijke reproductie van het originele 
geluid. De prijs lijkt stevig maar na specifi catie-
vergelijking en de extra digitale mogelijkheden 
van deze speakers, kwamen wij erachter dat de 
prijs-kwaliteitverhouding van de ADAM Audio 
S2V zeker goed te noemen is.  
Je krijgt dan ook speakers die met uiterste preci-
sie gebouwd zijn in de eigen fabriek van ADAM 
Audio in Berlijn. Bij het uitpakken voel je de 
kwaliteit al aan het gewicht van de S2V en weet 
je gelijk dat deze speakers lang zullen meegaan. 
Het uiterlijk en de verbindingsmogelijkheden 
geven ook aan dat er goed is nagedacht over 
het ontwerp. Zo werkt bijvoorbeeld de robuust-
heid ook in het voordeel van het geluid want na 
aansluiten en afspelen van muziek voel je bijna 
geen trillingen. 

STRAK EN DIEP
Het geluid dat de ADAM Audio S2v voortbrengt is 
strak en diep te noemen. Dit komt deels doordat 
de versterkers van deze actieve speaker veel 
meer vermogen hebben dan dat zij uitsturen. 
Zachtjes zoemend en op halve kracht draaiend 
sturen de aparte versterkers het geluid door naar 
de handgemaakte S-Art Tweeter en de voor de 
S2V lichter gemaakte 7” Hexacone Woofer zodat 
deze een nog strakkere response hebben. De 
tweeters zijn op een dusdanige manier geplaatst 
dat ze wijd uitstralen in horizontale richting en 
smal in verticale richting. Hierdoor wordt de 
weerkaatsing van het bureaublad minder. En 
hoor je ook echt wat er uit de speakers komt. 
Elk geluid wordt hoorbaar zonder weerkaatsing 
van de ruimte en trillingen van de speakers zelf. 
Muziek word daardoor transparant. Dit kan soms 
confronterend werken voor een producer. Want 
ook als geluiden niet goed zijn hoor je dat direct 
op deze actieve monitorspeakers. En dan ga je als 
producer soms wel even met de billen bloot.

DSP-PLATFORM 
De S2V is een ook speaker die de toekomst een 
stapje dichterbij brengt. Zo heeft de S2V-speaker 
een DSP-platform dat de crossoverpunten 
optimaliseert voor het beste geluid. Ook kan 
je de speakers, dankzij de op het DSP-platform 
beschikbare EQ-presets, instellen op de 
ruimte waar zij staan. Het DSP-platform 
beheert ook de piekbelasting voor 
de speakers zodat deze geen schade 
kunnen oplopen door onverwachte 
pieken. Er is zelfs een usb-ingang 
voor updates en verbinding met de 
computer om de DSP-functies van 
de speaker te bedienen. 

INVESTERING IN JE TOEKOMST
ADAM Audio heeft met de S-serie 
een nieuw geheim wapen voor de 
huidige studio. Een speakerserie 
vol met digitale technologieën zoals 
een DSP-platform en usb-verbin-
ding voor updates en presetbeheer 
helemaal future proof. Het geluid 
van de speakers is eerlijk en heer-
lijk en geeft uren werkplezier. Jouw 
mix klinkt buiten de studio net 
zoals je hem in de studio bedoeld 
hebt. De prijs klinkt misschien 
stevig maar met al de extra online 
service, toekomstige uitbreidings-
mogelijkheden en extreem goede 
bouwkwaliteit zijn de ADAM Audio 
speakers een hele goede investering 
in je toekomst. 

‘SUPERIEUR PRECISIEGEREEDSCHAP 
VOOR DE PRODUCER’

Special specs
•  DSP-platform voor digitale mogelijkheden en interne speaker processing;
•  met het DSP-platform heb je toegang tot een 6-bands parametrische eq met een 

high en low shelf;
• twee factory presets: fl at en ADAM sound; 
•  drie user presets die je zelf kan instellen voor het perfecte geluid in jouw studio; 
•  usb-ingang om met de computer speaker settings en presets te veranderen;
• toekomstige uitbreidingsmogelijkheden; 
•  ook op laag volume geven deze speakers een hele goede referentie, hierdoor kan 

je als producer ook meer uren maken voordat je oren rust nodig hebben.
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