
Q Acoustics M20 
HD draadloos muzieksysteem 
Muziek. Films. Games.

Twee luidsprekers, één compleet hoge resolutie draadloos 

audiosysteem

Ontworpen om adembenemend draadloos stereogeluid in hoge resolu-

tie te leveren, is het flexibele M20 HD audiosysteem van Q Acoustics de 

krachtigste en meest meeslepende manier om overal in huis te genieten 

van muziek, films en games. 

Eén actieve en één passieve luidspreker vormen een stereo-paar en 

garanderen een gericht, krachtig stereogeluid voor het brede, nauw-

keurige geluidspodium waar Q Acoustics om bekend staat. Met de 

onboard voor- en eindversterker, samen goed voor 65 watt aan digitaal 

vermogen, biedt de M20 een nette, draadloze audio-oplossing zonder 

de ophoping van extra componenten. Adviesprijs EUR 499



Hoge resolutie draadloze stereo-ervaring 

Uitgerust met aptX™ HD Bluetooth®-connectiviteit voor het 

draadloos streamen van hoogwaardige audio in hoge reso-

lutie (tot 24-bit/48kHz) vanaf apparaten zoals smartphones, 

tablets, laptops en netwerk-streamers, beschikt de veelzijdige 

M20 ook over een scala aan ingangen om een gameconsole, 

tv, draaitafel*, set-topbox, CD-speler en draagbare muziek-

spelers aan te sluiten. Ook is er een subwoofer-uitgang voor 

wanneer u de kamer echt wilt opschudden. Waar u ook maar 

naar wilt luisteren, de M20 kan het aan. 

Voortbordurend op audio-innovatie van onze bekroonde pas-

sieve luidsprekers, herbergt de M20 geavanceerde drivertech-

nologie, gepatenteerde interne P2P™ (Point to Point) cabinet 

bracing en een elegant, klassiek ontwerp voor het creëren van 

een betaalbare, ongeëvenaarde draadloze stereo-ervaring in 

hoge resolutie. 

*Met de toevoeging van een geschikte phono-voorversterker

Krachtig en meeslepend stereogeluid voor muziek, 

films en games, overal in huis 

Uitgerust met aptX™ HD Bluetooth®-connectiviteit voor draad-

loos streamen van hoogwaardige audio in hoge resolutie (tot 

24-bit/48kHz) en native 24bit/192kHz compatibiliteit via een 

USB-aansluiting op een computer. 

Beschikt over velerlei ingangen voor het aansluiten van ga-

meconsoles, tv, draaitafel, set-topbox, CD-speler en draagba-

re muziekspelers. 

Bekroonde interne P2P™ (Point to Point) elimineert kastvervor-

ming en garandeert een accuraat stereobeeld.

Meeslepend geluid voor muziek, films en games

Of u nu naar muziek luistert, tv kijkt of films of games, de ge-

avanceerde drivertechnologie van de M20 is ontworpen voor 

het produceren van nauwelijks vervormend, nauwkeurig en 

uiterst meeslepend stereogeluid. Aangedreven door een inge-

bouwde versterker die 64 watts aan digitaal vermogen levert, 

is de 22mm tweeter ontkoppeld om alle inwendige trillingen 

die de audio negatief kunnen beïnvloeden te vermijden. Daar-

naast garandeert de combinatie de 125mm mid/bas-driver 

en de rear-firing reflexpoort in elke luidspreker geluid met een 

uitstekende balans en drive. Met diepe, genuanceerde lage 

frequenties, heldere, directe hoge tonen en een midden-
bereik dat barst van de informatie, biedt de M20 te allen 
tijde een dynamische doch evenwichtige en innemende 
luisterervaring.



Technische specificatiesGevormd om beter te klinken 

Uitgerust met bekroonde kasttechnologie, is elk element van 

het M20-ontwerp gespecificeerd om een optimale audiopres-

tatie te leveren. De prachtig gevormde kasten maken gebruik 

van Q Acoustics’ gepatenteerde P2P™ (Point to Point) bracing 

ter ondersteuning van de onderdelen van de behuizing voor 

extra stijfheid. Het resultaat is een uitzonderlijk rigide kast die 

inwendige golven elimineert. Dit bevordert de focus van het 

stereobeeld en zorgt voor een nauwkeuriger geluidspodium 

dan ooit tevoren. De gewelfde contouren van de grille tot 

slot zijn vormgegeven voor een maximale dispersie van de 

tweeteractiviteit. Hierdoor worden ongewenste reflecties tot 

een minimum beperkt. 

Altijd op de juiste plek 

De plaatsing van het M20-systeem voor een optimale weer- 

gave is eenvoudig. Ze klinken zoals ze bedoeld zijn te klinken, 

ongeacht waar deze zich in de kamer bevinden. Naast de mo-

gelijkheid het linker- of het rechterkanaal aan de actieve luid- 

sprekers te kunnen toewijzen (om de toegang tot netstroom 

zo eenvoudig mogelijk te maken), is er ook een EQ-schake- 

laar om het systeem te laten weten of een luidspreker in een 

hoek van de kamer staat, tegen een muur of in een vrije ruim-

te. Zo kan de digitale geluidsverwerking zijn magie doen en 

de audioprestatie optimaliseren. En met de beschikbare stan-

daarden en muurbeugels zal de M20 te allen tijde uw muziek, 

films en games tot leven brengen, ongeacht waar hij staat.

Frequentierespons 55 Hz - 22 kHz

Crossoverfrequentie 2,4 kHz

Ingangen

Bluetooth® 5.0 

(met aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency, SBC en AAC-compatibiliteit)

USB (24 Bit/192 kHz -compatibiliteit)

Digitaal optisch (24 Bit/192 kHz -compatibiliteit)

Stereo RCA (lijnniveau)

3,5 mm (lijnniveau)

Continu uitgangsvermogen 2 x 32 W

Pulsvermogen 2 x 65 W

Kasttype Twee-weg met reflexpoort

Afmetingen 279 x 170 x 296 mm (H x B x D)

Gewicht 5,1 kg (passieve luidsprekers), 5,5 kg (actieve)


