
THEDRA XP

dé adembenemende luidspreker

uit het Nemesisproject

XP AURUM

XP EOS
HOME UITVOERING

VOOR DE ULTIEME GELUIDSERVARING
EXCLUSIEVER EN BEPERKTE OPLAGE

€ 3000/paar

€ 5000/paar

“Muziek ontstaat op het 
podium en groeit

naar harmonie
in tijd en ruimte.”

De beste van de betere componenten.

Vergroot hoge-tonen bereik.

Woofer met verlaagde resonantie-frequentie, waardoor het laag circa 33% 
dieper kan doorlopen, ongeveer 2/3 octaaf. (*)

Verder uitgewerkte “Dynamic Absorber”. (*)

Vergulde aansluitingen met lage-spanningsbruggen. (*)

Professionele voetjes.

Eenheden extra behandeld tegen veroudering. (*)

Vier olielagen in plaats van twee, met als extra een afwerking in zuiver bijenwas.

Uitvoering mogelijk in “Extra White Magic” in plaats van “Naturel”.

Beperkte oplage.

(*) ontwerp Frans Van Hauwaert

Waarin verschilt de
XP Aurum van de XP Eos?

DE REPROJECTIETECHNIEK
Alle Frans Van Hauwaert-luidsprekers werken volgens dit 
eigen ontwikkeld principe.

De voorkant van de kasten – in eender welke ruimte opgesteld 
– worden naar een gekozen richting, van de luisteraar wég 
(*), gericht. Hierachter zal een verbazingwekkend ruimtelijk 
en volledig klankbeeld ontstaan. De opstelling wordt hierdoor 
onbelangrijk en vindt in elke luisterruimte wel een geschikte 
plaats, met respect voor het aanwezige meubilair. Als de 
luidsprekers op minstens 1,75m van de projectiewand kunnen 
opgesteld worden, ontstaat een effect dat enkel op de beste 
plaatsen in de concertzaal waarneembaar is.

Naast thuis worden Frans Van Hauwaert-luidsprekers 
toegepast in orkesten, maar ook in meditatieruimten en bij 
healing. Ze zijn tevens buitengewoon geschikt voor Home 
Theatre.

(*) Bij toepassing in het orkest of in de concertzaal wordt de 
luidspreker bij het instrument naar het publiek gericht als het 
gebouw groot is. Aldus wordt een te grote diffusie van de 
klank in de ruimte vermeden.

IN HET ORKEST
De technieken achter de klankkasten van Van Hauwaert zijn 
deels gestoeld op anomalieën en aberraties uit de fysica. Er 
ontstaan tijdens de weergave bijzondere hogere harmonischen 
die zeer merkwaardige eigenschappen blijken te bezitten. Zij 
verdiepen het klanktimbre of klankkleur en vergemakkelijken 
het spelen. Stille instrumenten worden plots – zonder luider te 
klinken –  hoorbaar tot achterin de concertzaal. De trillingen 
worden anders aan de lucht gekleefd dan gebruikelijk. Het 
resultaat heeft iets holistisch, maar is geen toverkunst.

Deze luidsprekers zijn zeer geschikt om zwakke instrumenten 
in het orkest beter hoorbaar te maken. We denken 
aan clavecimbel, cembalo, klassieke gitaar, glasorgel, 
mondharmonica,… Maar ook elektrische instrumenten zoals 
harp, viool, gitaar, piano,… zullen beter uitkomen bij gebruik 
van deze luidsprekers.
Nergens wordt afbreuk gedaan aan de partituur of aan de 
bedoeling van de schepper ervan.
Het is de geschikte oplossing voor de componist, de dirigent, 
de solist, de muzikant of de ernstige muziekliefhebber.

reprojectietechniek, voor elke opstelling
uitgezochte componenten
volledig symmetrische sturing
helemaal ontwikkeld naar De Gulden Snede en de macht van het getal
kast in edelhout, Europees zilverahorn, in analogie met de viool
worden beter met het spelen
individueel of per paar, ambachtelijk gebouwd in een manifactuur
zeldzaam door beperkte productie
reeds eerder geveild door Sotheby’s
‘klankkunst’ maar geen ‘kunstklank’
herontdek met verbazing uw eigen muziekcollectie
de XP is niet elitair, maar kan zich moeiteloos met de voornaamste 
luidsprekers meten
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Frans Van Hauwaert
LUIDSPREKERS

Time in space

Made in Antwerp - Europe

Frans Van Hauwaert
Magister in Sound

50 jaar ervaring in
LUIDSPREKERONTWERP

 EN -BOUW

40 jaar ervaring in
AKOESTIEK

30 jaar ervaring in
CONCERTOPNAMES

www.vanhauwaert.com

contact@vanhauwaert.com
Kapellensteenweg 161,

2920 Kalmthout (België)

+32(0)3 666 84 71
+32(0)479 57 96 51

Onwaarschijnlijke klankkwaliteit en hoogste natuurgetrouwheid.
Indrukwekkende laagweergave en ruimtelijke plaatsing.

Hoge belastbaarheid en levensverwachting.

Willekeurig op te stellen, bij voorkeur zonder statief.
Geen professioneel advies nodig.

Compact en gemakkelijk verplaatsbaar.
(4 kg/stuk, 22x22x35,6 cm)

Stoort de buren niet en functioneert al bij 
het vermogen van een klokradio.
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