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 Clearaudio Performance, de nieuwe referentie?

Eddy_Hendrix schreef 30 July 2007

Clearaudio, de Duitse fabrikant van de inmiddels befaamde
draaitafels, tracht ons te verleiden met het ‘Clearaudio
Performance pakket’. Bij het horen van het woord ‘pakket’ denken
wij direct aan ‘een goede zaak doen’ of aan een ‘koopje’. Maar wat
zit er in dat pakket en vooral, is het een koopje of niet? 
 
 
 

Situering  
 
Het Clearaudio gamma bestaat ondertussen uit 6 series: Emotion, Solution, Champion, Avantgarde,
de ‘Sondernmodelle’ en de Statement. En als het nog ‘iets meer’ mag zijn is er nog de Impressum.
In totaal dus 20 modellen met als instapmodel de Emotion serie. De Performance is de laatste telg
uit de Sondernmodelle, of anders gezegd, de ‘speciale modellen’ waartoe ook de Anniversary en de
Ambient behoren.  

  

Gerelateerde links 

· Meer over Reviews 

· Nieuws door Eddy_Hendrix
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Wat zit er in de doos?  
 
Alles begint bij het gewafeld chassis dat uit zwart of wit corian en een met aluminium omlijste MDF-
plaat opgetrokken is. Corian is composietmateriaal dat het best omschreven wordt als synthetisch
marmer. Voor de kenners, de keuken in ‘Living Tomorrow’ in Vilvoorde, beter gekend als ‘Het huis
van de toekomst’, bestaat ook uit corian. Dit om aan te tonen dat Clearaudio vooruitstrevende
materialen gebruikt. De Performance heeft een 4cm dikke acrylschijf die zonder enige kogellager
haar rondjes draait. Dat is te danken aan de magnetisch gelagerde CMB met keramisch hart, voluit
Clearaudio Magnetic Bearing. Daardoor zweeft de schijf boven het chassis, wordt de wrijving
geminimaliseerd en is de snelhheidsstabilisatie optimaal. Dank zij de specifieke constructie van de
CMB straalt het magnetisch veld niet uit naar andere onderdelen van de Performance zoals de schijf
of het element.  
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Set van de maand 

Set van de maand 
 

Augustus 2007 

 
 

rust even uit... 

 

High Fidelity Discs 

 

 

Laatste 10 Reviews 

 

De CMB is een door Clearaudio gepatenteerd unicum dat ook afzonderlijk te koop is om andere
Clearaudio draaitafels mee te upgraden. De arm van dienst is de Satisfy Carbon arm met
magnetische dwarsdrukcompensatie en directe bekabeling. Dat wil zeggen dat de arm direct op de
versterker of phono versterker aangesloten wordt. Hij wordt voorzien van het Clearaudio Maestro
moving magnet element. Het geheel wordt aangedreven door de volledig losstaande
synchroonmotor die rechtstreeks op het stroomnet aangesloten wordt en via een siliconenriem met
de acrylschijf verbonden is. Om het toerental van de Performance te wijzigen, bij voorbeeld van 33
naar 45 toeren, volstaat het om de riem een tandje hoger of lager te laten draaien. Eenvoudig maar
doeltreffend. Dit systeem vervangt de stroboscopen van vroeger. Kwatongen zullen beweren dat
stroboscopen veel nauwkeuriger zijn, en terecht, maar houden geen rekening met de uiterst
nauwkeurige sturing van de motor. Het geheel rust op drie verstelbare voeten uit metaal en
siliconen die de draaitafel volledig ontkoppelen van de ondergrond. Om de Performance perfect
waterpas te plaatsen levert Clearaudio een waterpas mee. En om het vinyl op zijn plaats te houden
volstaat de bijgeleverde eenvoudige maar doeltreffende platenklem.  

Luisteren  

Om een objectieve beoordeling te geven heb ik enkele vrienden/muziekliefhebbers uitgenodigd en
hun gevraagd om hun (gereinigd) favoriete vinyl mee te brengen. De zorgvuldig warmgedraaide
Clearaudio werd via de Clearaudiolink en de Clearaudio phonoversterker aangesloten op de
gloeiende Fatman i182 buizenversterker en de ouwe getrouwe Linn Nexussen. Een combinatie van
hedendaagse toptechnologie en klassiekers die werkt. Om de Performance als bron te kunnen
vergelijken werd een andere ouwe getrouwe bovengehaald: de Quad CD 66. Vinyl en buizen maken
nog altijd veel emoties los maar bij een luistertest moet je kritisch blijven. Ondanks dat kreeg
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Een LCD die speelt als een 
plasma? Panasonic 32LX700 

 

 
Artvinyl 12” Display Mount. 

 

 
Onkyo DX-7355 CD-speler, 

basic of niet? 
 

 
De nieuwe Dali Mentor 5: 
sexy, slank en elegant! 

 

 
ARCAM SOLO MOVIE 5.1: als 

luisteren en kijken 
samengaan  

 

iedereen het warm en tekende ik reacties op als “Ik heb hier al veel gehoord, maar nog nooit zoiets
als dit”, of “Ik speel deze platen al meer dan 20 jaar en ik hoor nu details die ik nooit eerder
hoorde.” Dire Straits, Mark Knopfler, Henri Mancini, Herb Alpert, Roy Orbison en zovele anderen
passeerden de revue. Het was druk op het imaginaire podium in mijn leef- en luisterruimte. Maar
alles stond waar het moest en iedereen voelde zich er goed bij. Zelden bleven mijn
vrienden/muziekliefhebbers zo lang plakken, zelfs zonder drank. Een mooier compliment kan ik echt
niet geven. Meer moet dat niet zijn.  

 

 
Technische gegevens 

Constructie: HDF-chasis met aluminium rand, ingebed tussen 2 kunststeenplaten, voor 
optimale anti-resonantie  
Toerentallen: 33 1/3, 45 en 78 toeren per minuut  
Aandrijving: externe synchroonmotor met riemaandrijving  
Lager: gepantenteerd CMB  
Hoogte van het plateau: 40mm  
Snelheidsafwijking: ongeveer 0.1%  
Gewicht met motor: circa 9 Kg  
Afmetingen (mm): 420 x 330 x 130  
Fabrieksgarantie: 5 jaar  
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Het pakket  
 
Voor 1.995 euro verandert de Performance van eigenaar. Daarvoor krijg je naast het chassis, de
motor en de kleine toebehoren, de Satisfy carbon arm (waarde: 795 euro) met Maestro MM element
(655 euro), de CMB plateaulager (299 euro) en de metalen voeten (445 euro) die in België en
Nederland nog tot 30 september in het pakket inbegrepen zijn. Nadien zijn ze enkel nog optioneel
beschikbaar.  

 

Besluit  
 
Als je de plaats van de Performance in het gamma vergelijkt (Clearaudio heeft ook veel duurdere
modellen op de toonbank staan) en de prestaties naar waarde weet te schatten, besef je al vlug dat
deze nieuwe Clearaudio een uitmuntende prijs/kwaliteitsverhouding heeft. Clearaudio heeft hier wel
degelijk een nieuwe maatstaf gezet. Toegegeven, 1.995 euro is voor velen nog steeds een flink pak
geld en er zijn verschillende alternatieven, toch moet ik besluiten dat de Performance elke eurocent
waard is. De echte vinylliefhebber doet hier inderdaad ‘een goede zaak’.  

  

Nuttige links 

www.clearaudio.de 
www.technologyfactory.be  
www.technologydistribution.be 
www.audioclassics.nl 

De schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn berichten.
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Re: Clearaudio Performance, de nieuwe referentie? door Eddy_Hendrix op Tuesday 31 July 
Re: Clearaudio Performance, de nieuwe referentie? door Raf_Verhoogen op Tuesday 31 July 

Re: Clearaudio Performance, de nieuwe referentie? door Robert_Van_Waes op Friday 10 August 

Re: Clearaudio Performance, de nieuwe referentie? (Score: 1) 
door Robert_Van_Waes op Tuesday 31 July 
(Gebruikersinformatie | Stuur een bericht) 

Volledig mee eens Eddy ! 
Ik mocht deze Performance dit weekend beluisteren via een Audionote buizenversterker en de Nieuwe SF Elipsa's. 
Deze nieuwe Clearaudio biedt opnieuw héél veel waar voor zijn geld én maakt muziek! 
Niks meer, maar vooral niks minder! 
 
M.v.g. 
Robert

Seite 6 von 6audioforum.be - Clearaudio Performance, de nieuwe referentie?

14.08.2007http://audioforum.be/article1619.html&mode=nested


