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AZUR 751R V2
AV RECEIVER 

AV-receivers zorgen voor uitgebreide functionaliteit en 
signaalverwerking, maar versterking en geluidskwaliteit komen vaak 
op de tweede plaats.  

De Azur 751R V2 zorgt voor een indrukwekkende home cinema-
ervaring en voor verbluffende, compromisloze audioprestaties. Bij 
Cambridge Audio hebben we als motto dat de geluidskwaliteit altijd 
op de eerste plaats komt. Daarom zorgen we er dan ook altijd voor 
dat onze receivers dezelfde geluidskwaliteit produceren als onze 
bekroonde stereoversterkers, zodat je geen twee aparte systemen 
nodig hebt – voor muziek en films. Naast de gebruikelijke functies en 
signaalverwerking zorgt de 751R V2 er ook voor dat je muziek – en 

je soundtracks – fantastisch klinken, en dat kan zeker niet van alle 
andere AV-receivers worden gezegd.

Je kunt de veelzijdige 751R V2 gebruiken voor veel verschillende 
systemen, met zes HDMI-ingangen voor Blu-Ray, games of satelliet-
tv, en twee HDMI-uitgangen voor twee beeldschermen. Hij beschikt 
bovendien over meer dan genoeg digitale en analoge audio-
ingangen om het best mogelijke geluid te halen uit je traditionele 
bronnen en hifi-apparatuur. Hij is dankzij Audyssey 2EQ Auto-Set-Up 
en ruimtekalibratie gemakkelijk te installeren, en wordt geleverd met 
een intuïtieve afstandsbediening en een voorpaneel met een HDMI- 
en RCA-ingang, zodat echt iedereen hem kan gebruiken. 

De ultieme AV-hub

Prachtig geluid
We gebruiken alleen de allerbeste componenten: van hoogwaardige 
DAC’s en een speciale USB Audio-ingang voor de computer tot 
oversized toroïdale transformatoren, zodat de 751R V2 een van de 
krachtigste AV-receivers in zijn prijsklasse is, met een vermogen van 
200 watt per kanaal! De 751R V2 is zelfs voorzien van onze 
gepatenteerde ATF-upsamplingtechnologie die alle binnenkomende 
audio upsamplet tot 24-bit/192kHz – voor optimaal geluid en 
minimale vervorming en jitter.

De 751R V2 is uitgerust met twee krachtige 32-bit DSP’s van Texas 
Instruments. Hierdoor is hij compatibel met de allernieuwste 
CODEC’s en bestandsformaten, bijvoorbeeld 4K- en 3D-video, en 
kan hij complexe post-processing-opdrachten uitvoeren. Hierdoor 
worden bijvoorbeeld ‘DTS remapping’ en het gebruik van 
hoogteluidsprekers mogelijk gemaakt, zodat je altijd de beste 
geluidskwaliteit krijgt, waar en hoe je luidsprekers ook zijn opgesteld.

We hebben een derde DSP gebruikt voor onze gepatenteerde 
ATF-upsamplingtechnologie. Hiermee wordt alle binnenkomende 
audio geüpsamplet tot 24-bit/192kHz, voor maximale geluidskwaliteit 
uit alle denkbare bronnen.

Massief vermogen
De 751R V2 heeft een vermogen van 200 watt per kanaal en kan dus 
vrijwel alle luidsprekers zonder probleem aansturen. 
Hij heeft ook een stand voor bi-amping, waarmee je het ongebruikte 
zesde en zevende kanaal in een 5.1-opstelling kunt gebruiken om de 
linker- en rechtervoorkanalen te bi-ampen, zodat je genoeg vermogen 
en nauwkeurigheid krijgt om zelfs de meest veeleisende luidsprekers 
aan te sturen.

Superkoeling
Alle functies, finesses en het massieve vermogen zitten verpakt in een 
compacte, elegante behuizing, en ons geavanceerde X-TractTM-
koelsysteem zorgt ervoor dat hij niet oververhit raakt.

Achter de schermen

TOP-TIPS
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Toroïdale vs EI-transformatoren
Voor ons is alleen het allerbeste geluid goed genoeg en daarom 
hebben we de 751R V2 voorzien van een krachtige toroïdale 
transformator. Cambridge Audio was een van de eerste fabrikanten die 
in de jaren 1970 toroïdale transformatoren gebruikte, en dat doen we 
nog steeds. De voordelen van een toroïdale transformator ten opzichte 
van de goedkopere EI-transformatoren die veel andere fabrikanten 
gebruiken, zijn:

Kwalitatieve en betrouwbare stroomvoorziening naar de versterker, 
zonder clipping van de golfvorm, voor een consistent signaal

Geen herrie, gebrom of gezoem van de transformator

Sensationele basweergave

Veel uitgangsvermogen om grote en veeleisende luidsprekers op 
hoog volume te laten spelen

Veel reservestroom, zodat de transformator hoge volumepieken 
kan leveren

Volledig geïsoleerd tegen interne en externe elektrische 
interferentie, voor een storingsvrij audiosignaal

Een typische EI-
transformator:

Zwak en onbetrouwbaar 
signaal

Geen isolatie

Maakt herrie

Niet geschikt voor krachtige 
en veeleisende luidsprekers

Twee HDMI-uitgangen met ARC 
((Audio Return Channel) die het 
audiosignaal van de tv naar de 
versterker sturen – zodat je dus 
geen aparte audio-uitgang op je 

tv hoeft te gebruiken
FM/AM-

radio

Dit is een indrukwekkende  home cinema-receiver met een schitterende 
geluidskwaliteit voor films  én muziek.

Belangrijke statistieken
Uitgangsvermogen:  200 watt RMS per kanaal, 6 ohm (twee kanalen actief) 
 170 watt RMS per kanaal, 8 ohm (twee kanalen actief) 
 120 watt RMS per kanaal, 8 ohm (zeven kanalen actief)

Ingangen:  6 x HDMI, 8 RCA, 7.1-mulitkanaal, USB Audio,  
 5 x coaxiaal, 5 x optisch, FM/AM-tuner,  
 3 x component-video, 4 x composiet-video, 4 x S-video

Uitgangen:    2 x HDMI, 7 versterkte luidsprekeruitgangen,  
 7.2-voorversterkeruitgang, koptelefoonuitgang,  
 2 x RCA, 2 x optisch, 2 x coaxiaal

Afmetingen:  150 x 430 x 420 mm 
((H x B x D) 

Gewicht:   17,4 kg

De 751R V2 heeft een HDMI Preview-functie. Hiermee krijg je een 
handige thumbnail-afbeelding van alle aangesloten HDMI-bronnen te 
zien en kun je heel snel en eenvoudig de gewenste input selecteren.

Wist je dat?

6 HDMI-
ingangen (5 

achter, 1 voor)

Hoge-resolutie 
USB Audio-

ingang

RS-232  
(voor speciale 
opstellingen)

4 digitale optische 
ingangen (en een 

extra ingang op het 
voorpaneel)

7 RCA-ingangen 
(en een extra 
ingang op het 
voorpaneel)

4 video-ingangen 
(S-video en 

composiet met een 
extra ingang op het 

voorpaneel)

Toonaangevende connectiviteit 
Naast de uitgebreide upscaling- en upsampling-mogelijkheden is de 
751R V2 voorzien van alle functies die je van een hoogwaardige AV-
receiver kunt verwachten: 7.1 analoge ingangen en uitgangen (met de 
mogelijkheid om twee subwoofers aan te sluiten) en veel HDMI-ingangen 
en  uitgangen. De 751R V2 heeft 6 HDMI-ingangen en 2 HDMI-uitgangen 
die compatibel zijn met 4K en 3D, en Audio Return Channel (ARC) 
ondersteunen. De 751R heeft zelfs een asynchrone USB Audio-ingang 
zodat je hem kunt gebruiken als hoogwaardige externe geluidskaart 
die muziekbestanden met een resolutie van tot wel 24-bit/192kHz kan 
verwerken.

Volledig metalen behuizing
Elektronica (en dus geluidskwaliteit) is bijzonder gevoelig voor trillingen. 
Daarom hebben we een akoestisch gedempte, resonantie-arme, metalen 
behuizing gebruikt om trillingen zoveel mogelijk te elimineren, zodat iedere 
bron de maximale geluidskwaliteit levert.
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Surround-standen die bij je 
luidsprekeropstelling passen
Je persoonlijke voorkeuren en de beperkingen van je kamer zorgen 
ervoor dat iedere 5.1- of 7.1-luidsprekerconfiguratie anders klinkt, dus 
het is mogelijk dat de mastertrack van een 7.1-soundtrack gemasterd 
is met andere luidsprekers dan die je thuis hebt staan. 

DTS (Digital Theater Surround) gebruikt zeven verschillende lay-outs 
voor DTS HD- en DTS HD Master-soundtracks. Om alles precies zo te 
laten klinken als het oorspronkelijk door de sound engineers bedoeld 
is (en zonder telkens weer de luidsprekers te hoeven verplaatsen), past 
de 751R iedere speaker elektronisch zo aan dat hij klinkt alsof je zelf in 
de opnamestudio of bioscoop zit.

7.1-voorverst-
erkeruitgang

Dit is een indrukwekkende  home cinema-receiver met een schitterende 
geluidskwaliteit voor films  én muziek.

De ontwikkelaar zegt

Zone 2-audio- en 
-video-uitgangen

3 component-video-
ingangen

7.1-direct-in

5 digitale 
coaxiale audio-

ingangen

Luidsprekeraansluitingen 
(tot 7.1)

Control bus-aansluiting 
(om andere aangesloten 

Cambridge Audio-
producten aan te sturen)

Aansluitingen voor meerdere 
kamers
Als aanvulling op deze indrukwekkende specificaties kun je met de 751R 
V2 een aparte Zone 2 opzetten. Dit wil zeggen dat je audio en video naar 
een tweede kamer kunt sturen en in beide kamers naar verschillende 
bronnen kunt kijken en luisteren. Onze Zone 2 is ook voorzien van onze 
unieke ‘Follow Main’-functie. Met ‘Follow Main’ kun je in de tweede kamer 
naar dezelfde digitale bron luisteren als in de eerste kamer (main room) – 
de meeste moderne versterkers ondersteunen deze functie alleen voor 
analoge bronnen.

Snelle installatie 
Met de Audyssey 2EQ Auto Speaker Set-Up kun je de 751R V2 
heel eenvoudig zelf installeren. Dit systeem gebruikt de bijgeleverde 
microfoon om meerdere metingen te doen van de luisteromgeving en 
past de versterker automatisch aan op de akoestiek van je kamer, voor 
de best mogelijke geluidskwaliteit.

Twee video-uitgangen
De 751R V2 heeft twee HDMI-uitgangen. Je kunt deze gebruiken 
om twee beeldschermen tegelijk te gebruiken: ideaal voor als je een 
beeldscherm in een andere kamer hebt staan, of als je een projector 
voor je films gebruikt, maar meestal gewoon televisie kijkt.

Ondersteunt de allernieuwste formaten
Dankzij de allernieuwste technologie – waaronder de Texas 
Instruments dual 32-bit DSP voor compatibiliteit met de nieuwste 
CODEC’s en formaten, waaronder 4K en 3D-video – weet je dat je 
751R V2 nog jarenlang alle bestandsformaten afspeelt.

751R V2-afstandsbediening

“We hebben onze bekroonde hifi-expertise 
gebruikt om een krachtige AV-receiver te 
ontwerpen die ook een echt schitterende 
stereoweergave heeft.” 

Chris – Electronics Manager
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Belangrijkste redenen om de Azur 751R V2 te kopen

De hub voor al je audio en video: Je hebt maar één 
apparaat nodig om te genieten van prachtig surroundgeluid 
en een mooie stereoweergave. Combineer de kwaliteit 
en het vermogen van een echte stereoversterker met de 
connectiviteit en functionaliteit van een AV-receiver. De 
intuïtieve afstandsbediening en het voorpaneel van de 751R 
V2 zorgen er bovendien voor dat echt iedereen hem kan 
gebruiken.

Kwaliteitscomponenten: Voor het allerbeste surround- en 
stereogeluid, de uitgebreide connectiviteit en onovertroffen 
gebruiksgemak hebben we alleen onze favoriete 
componenten gebruikt. Van de toroïdale transformatoren tot 
de DAC’s (digital to analogue converters) van Cirrus Logic en 
de Anchor Bay ABT2010 1080p videoprocessor: de 751R V2 
is een compromisloos apparaat.

Ongekende connectiviteit: Met zoveel verschillende 
analoge en digitale ingangen kom je zeker niets tekort. Je kunt 
al je AV-apparatuur aansluiten, zoals Blu-ray’s, satelliet-tv’s, 
spelconsoles, mp3-spelers, cd-spelers, platenspelers en nog 
veel meer. Hij heeft zelfs een geïntegreerde FM/AM-tuner. 

Asynchrone USB: De 751R V2 heeft een asynchrone USB 
Audio-ingang zodat je hem kunt gebruiken als hoogwaardige 
geluidskaart die muziekbestanden met een resolutie van tot 
wel 24-bit/192kHz kan streamen.

Snelle installatie: AV-receivers zijn vaak moeilijk te 
installeren en configureren. Bij de 751R V2 is dit echter heel 
eenvoudig dankzij de Audyssey 2EQ Auto Speaker Set-Up. 
De bijgeleverde microfoon voert bepaalde metingen uit in de 
luisteromgeving en past de luidsprekervolumes en -afstanden 
aan op je kamer.

Zone2: Met de 751R V2 kun je een aparte Zone 2 opzetten. 
Dit wil zeggen dat je audio en video naar een tweede kamer 
kunt sturen en in beide kamers naar verschillende bronnen 
kunt kijken en luisteren. Onze Zone 2 is ook voorzien van 
onze unieke ‘Follow Main’-functie. Met ‘Follow Main’ kun 
je in de tweede kamer naar dezelfde digitale bron luisteren 
als in de eerste kamer (main room). Hij heeft zelfs een Zone 
2-subwooferuitgang zodat je een 2.1-opstelling kunt maken in 
de tweede kamer.

ATF-upsampling: De 751R V2 heeft een derde DSP 
voor onze gepatenteerde ATF-upsamplingtechnologie. 
Hiermee wordt alle binnenkomende audio geüpsamplet 
tot 24-bit/192kHz, voor maximale geluidskwaliteit uit alle 
denkbare bronnen en een fantastische audio-ervaring.

Al het vermogen, altijd: Met wel 200W per kanaal is de 
751R V2 is een van de krachtigste AV-receivers in zijn klasse. 
Hij is zo ontworpen dat hij al het beschikbare vermogen 
stuurt naar zo veel, of zo weinig, luidsprekers als er zijn 
aangesloten. Als je bijvoorbeeld extra vermogen wilt uit een 
paar erg goede front-luidsprekers in een surroundsysteem, 
kun je – met een 5.1-opstelling – de achterluidsprekers 
van het systeem gebruiken om de luidsprekers links- en 
rechtsvoor te bi-ampen voor extra kracht en controle.

Volledige controle over het scheidingspunt en 
de basweergave: De 751R V2 is uitgerust met Bass 
Management, zodat je de lage frequenties naar je front-
luidsprekers, subwoofer of beide kunt sturen. Deze feature 
geeft je ook een apart instelbare bass-boost voor de 
verschillende surroundinstellingen.

Full Metal Jacket: en dankzij het robuuste ontwerp kun 
je nog jarenlang van al deze functies blijven genieten! 
Van de volledig metalen behuizing en het superstevige 
chassis, tot de hoogwaardige en krachtige toroïdale 

transformator: iedere component van de 751R V2 is ontworpen om 
jarenlang mee te gaan.

De 751R V2 heeft een multikanaals, analoge audio-ingang (7.1 
Direct). Dit is ideaal om een goede universele mediaspeler op aan 
te sluiten, bijvoorbeeld de 752BD. Hierdoor krijg je een direct, 
onbewerkt signaalpad naar het versterkergedeelte van de 751R V2. 

Deze AC-receiver heeft een uitzonderlijke geluidskwaliteit... Hier 10 redenen waarom je beter 
een Cambridge Audio Azur 751R V2 kunt kopen dan een ander systeem...

Belangrijke tip!

4

5

3

2

7

6

1

9

8

10

Cambridge Audio voert een beleid van continue verbeteringen wat betekent dat vormgeving en technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden © 2013 
Cambridge Audio. Cambridge Audio is een merknaam van Audio Partnership Plc Registered Office: Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB, United Kingdom. Geregistreerd in Engeland nr. 2953313. iPod is een 
handelsmerk van Apple Inc. geregistreerd in de V.S. en andere landen. De overige product- en fabrieksnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden uitsluitend gebruikt als referentie.


