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“Dit moet toch allemaal beter kunnen!” moeten de mannen achter het nieuwe Fyne Audio 
gedacht hebben. Mensen als Paul Mills en Anji Sosna hebben al decennia samengewerkt 
en besloten dat na een carrière bij Tannoy de tijd rijp was om het principe van de 
puntbronweergave nieuw leven in te blazen. Het is immers een hele lange tijd bijzonder 
stil geweest op dat vlak. Dit verbeterde principe hebben ze IsoFlare™ genoemd. Dit is een 
puntbronweergever, waarbij de tweeter in het akoestisch centrum van de mid/ laagweergever 
is gemonteerd. Deze manier van weergeven resulteert in een buitengewone stereo-
afbeelding, ook buiten de sweet spot. De Fyne manier van laagweergave heet BassTrax™ en 
zorgt ervoor dat reflecties vermeden worden en plaatsing minder kritisch is. De FyneFlute™ 
technologie is een doorbraak in de montage van de surround aan de conus met extreem 
lage vervorming als resultaat. Naast de F1 Serie, de absolute toplijn, presenteert Fyne Audio 
de F700 Series, de F500SP Series, de F500 Series en de F300 Series luidsprekers. De vrijwel 
onzichtbaar te monteren F300iC en de F500iC Series zijn de installatieluidsprekers binnen 
het pakket van Fyne Audio. Voor degenen die van mening zijn dat vroeger alles beter was, 
heeft Fyne Audio twee retro-series gecreëerd, de Vintage en de Classic Serie.
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Fyne Audio F1 Serie
De Fyne Audio F1 Serie staat voor de essentie van de geaccumuleerde kennis van de heren achter dit Schotse merk. Kennis 
op het gebied van luisteren, kennis op het gebied van materialen en kennis op het gebied van bouwen. Van luidsprekers en 
geassocieerde zaken welteverstaan. Deze serie luidsprekers is volledig bedacht en gemaakt zonder ook maar één compromis 
te sluiten. State-of-the-art onderdelen die laten horen waartoe een point-source bron echt in staat is. Ontworpen, gemaakt, 
afgewerkt en getest door echte mensen. Door noeste handarbeid tot stand gekomen in het hoofdkwartier van Fyne Audio 
nabij Glasgow. Het schoolvoorbeeld van het immer geroemde en supermuzikale Engelse geluid.

Het unieke ontwerp vormt samen met de innovatieve lijst van kenmerken een serie waarvan er geen tweede te vinden is. 
Van de massieve, metalen plinten tot de minutieus ingelegde walnoten behuizing wordt gelijk duidelijk dat niet alleen op 
het gebied van audioprestaties, maar ook op het gebied van esthetiek het volmaakte is nagestreefd.

Als thuishaven van bijna alle Fyne Audio patenten, behelzen de specificaties van de F1 Serie de top van hun IsoFlare™ 
point source units, dubbele afgestemde baspoorten in een ontkoppelde reflexkamer in combinatie met hun BassTrax™ 
Reference module en cryogeen behandelde crossovers.

De F1 Serie bestaat uit het topmodel F1.12S, gevolgd door een tweede vloerstaande luidspreker uit de serie, de F1.10S. De 
boekenplankmodellen, ofwel monitor luidsprekers, F1.8 en F1.5 complementeren de F1 Serie.
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F1.12S
De Fyne Audio F1-12S is het topmodel uit de F1 familie. Met een bijzonder en vooral uniek ontwerp 
zet Fyne Audio de standaard voor de huidige en volgende generaties van topklasse luidsprekers. 
De lijst van innovaties is even lang als indrukwekkend. Onderaan beginnend raken we haast niet 
uitgepraat over de 20 kilogram zware massieve aluminium BassTrax™ Reference Module. Het uiterlijk 
van ingelegd walnootfineer kent geen gelijke, behalve in de gespiegelde evenknie. De interne 
kastconstructie blijft uiteraard verborgen voor het oog, maar niet voor het oor. De mate van rust moet 
ergens een oorsprong hebben en dat is in het rotsvaste ontwerp. Fyne Audio’s grootste IsoFlare™ unit  
van 12” (30cm) en uitgerust met FyneFlute™  omranding en combineert een bas/midrange weergever met een 3” (7,5cm) 
titanium hoog diafragma tot een virtuele puntbron. 

De wisselfrequentie ligt op 750 Hz, waardoor het stemmengebied ongehoord open klinkt. Door de kastvorm is de 
frequentieresponse nagenoeg vlak en worden interne reflecties voorkomen. De materiaalkeuze voor de conus van multifiber 
papierpulp en de toepassing van cryogeen behandelde wisselfilters dragen bij aan een virtuele werkelijkheidsweergave. 
De keuze voor een aluminium chassis, gekoppeld aan de interne constructie maakt het geheel af. 
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F1.10S
De Fyne Audio F1-10 
was het eerst leverbare 
model uit de F1 familie. 
Inmiddels is ook dit model uitgerust met 
de FyneFlute™ omranding en gaat vanaf nu 
als F1.10S door het leven. Met dit inmiddels 
alom geroemde en gerespecteerde ontwerp 
heeft Fyne Audio een echte statement weten 
te maken. Wederom onderaan beginnend 
vinden we  de 16 kilogram zware massieve 
aluminium BassTrax™ Reference Module. 
Het uiterlijk is net als van de grote broer 
van ingelegd walnootfineer compleet 
met de gespiegelde evenknie. De interne 
kastconstructie doet geheel niet onder voor 
de F1.12. Fyne Audio’s 10” (25cm) IsoFlare™ 
unit combineert een bas/midrange 
weergever met een 3” (7,5cm) titanium hoog 
diafragma tot een virtuele puntbron, met 
een frequentierespons van 28Hz tot 26kHz. 

De wisselfrequentie ligt op 750 Hz, waardoor 
het stemmengebied ongehoord open klinkt. 
Door de kastvorm is de frequentieresponse 
nagenoeg vlak en worden interne reflecties 
voorkomen. De materiaalkeuze voor de 
conus van multifiber papierpulp en de 
toepassing van cryogeen behandelde 
wisselfilters dragen bij aan een virtuele 
werkelijkheidsweergave. De keuze voor 
een aluminium chassis, gekoppeld aan de 
interne constructie maakt het geheel af. 

De hoge gevoeligheid van 94dB/W garandeert 
een exeptioneel dynamisch bereik, zowel bij 
gebruik van een fraaie buizenversterker als 
een krachtige transistorversterker.

Via twee solide uitgevoerde draaiknoppen 
op de voorzijde van de F1.10 kan de mate 
van presence en energie van de hoge 
frequenties ingeregeld worden.
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F1.8
De F1.8 luidspreker weet van 
dezelfde techniek en expertise 
die zijn toegepast in de 
vloerstaande familieleden in 
een kleiner formaat luidspreker een resultaat te geven 
waar menigeen van zal opkijken. De met de hand 
afgewerkte behuizing van de F1.8 ziet eruit als een waar 
meubelstuk en huwt het prachtige walnootfineer met 
een aluminium basis waarin de Fyne Audio BassTrax™ 
module zit verwerkt. De 8” (20cm)  IsoFlare™ unit  
heeft een rand van Fyne Audio’s eigen FyneFlute™ 
ingekeept rubber. In het centrum van de woofer zit 
de 1” (2,5cm) magnesium dometweeter “op tijd” 
gemonteerd om gezamenlijk de perfecte puntbron 
te vormen met zijn pure isotropische afstraling over 
het gehele audiospectrum. Voorzien van zware bi-
wire luidspreker terminals met extra aarding en grote 
draaiknop voor eventuele fijnafstemming van de 
hoge frequenties.



F1.5
De Fyne Audio F1.5 is de meest compacte luidspreker uit de F1 serie. 
Ondanks het geringe formaat heeft Fyne Audio dezelfde technieken als 
gebruikt in de F1.8 weten te integreren. De met de hand afgewerkte behuizing van de F1.5 
ziet eruit als een klein meubelstuk en huwt het prachtige walnootfineer met een compacte 
aluminium basis waarin de Fyne Audio BassTrax™ module zit verwerkt. De 5” (12,5cm)  
IsoFlare™ unit  heeft een rand van Fyne Audio’s eigen FyneFlute™ ingekeept rubber. In het 
centrum van de woofer zit de 0,75” (1,9cm) magnesium dometweeter “op tijd” gemonteerd 

om gezamenlijk de perfecte puntbron te vormen met zijn 
pure isotropische afstraling over het gehele audiospectrum. 
Voorzien van zware luidspreker terminals met extra aarding 
en een grote draaiknop voor eventuele fijnafstemming van 
de hoge frequenties.
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Prijzen F1 Serie
F1.12S 2-weg IsoFlare™ met 12” LF en 

3” titanium HF en FyneFlute™. 
Laagafstemming door 2 afgestemde 
poorten in ontkoppelde reflexkamer 
i.c.m. BassTrax™ Reference module. 
Afgewerkt in hoogglans walnoot-
fineer met ingelegde massief 
wortelnotenhouten trims in voor- en 
bovenzijde. 

20-350 W 8 Ohm 96 dB 26 Hz- 26 kHz 135 x 45 x 68
93 kilo

e 22.499,00

F1.10S Als model F1.12, maar dan uitge-
voerd met 10” LF en 3” titanium HF.

20-280 W 8 Ohm 94 dB 28 Hz- 26 kHz 119,1 x 40,5 x 58
72 kilo

e 16.499,00

F1.8 Als model F1.12 maar dan uitge-
voerd met 8” LF en 1” magnesium 
HF.

30-180 W 8 Ohm 91 dB 33 Hz- 34 kHz 47 x 28 x 44,1
15,2 kilo

e 4.399,00

F1.5 Als model F1.8 maar dan uitgevoerd 
met 5” LF en 0,75” magnesium HF.

30-100 W 8 Ohm 87 dB 48 Hz- 38 kHz 32,1 x 18,6 x 28,9
5,7 kilo

e 2.399,00

FS8 Fyne Audio luidsprekerstatief t.b.v. F1.5 en F1.8, uitgevoerd in het zwart. e 649,00

Afm. (HxBxD cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.

•    Afwerking wit of 
zwart hoogglans 
op aanvraag.

•    Afwerking wit of 
zwart hoogglans 
op aanvraag.



Vintage Ten
Een ultiem samenspel van een klassieke luid-
sprekerbehuizing en state-of-the-art audiotech-
niek is wat Dr. Paul Mills in gedachten had bij 
de ontwikkeling van de Vintage Ten. Dit model 
is een eerbetoon aan robuust, compromisloos 
luidsprekerdesign. Terwijl de kastinhoud re-
delijk groot is, is het voorkomen toch compact 
gebleven, zodat de Ten in iedere huiskamer van 
gemiddelde grootte tot zijn recht kan komen. De 
Presence instelmogelijkheden op de voorzijde 
en die voor energy op de achterzijde zorgen er-
voor dat je het geluid kunt afstellen om optimaal 
in de omgeving op te gaan. 

Vintage Series
De Vintage Series representeert de ultieme fusie van klassiek esthetiek en modern luidsprekerontwerp. Ieder model 
uit deze serie is uitgerust met de laatste generatie IsoFlare units en FyneFlute™  randen. De point source units maken 

gebruik van een 3” (75mm) Titanium tweeter, aangedreven door een krachtig 
Neodymium magneetsysteem. Door toepassing van het naar beneden gerichte 
BassTrax poortsysteem is plaatsing van de luidspreker makkelijker. De cross-
overs zijn cryogeen behandeld. Alle modellen zijn uitgevoerd met dubbele, 
ontkoppelde reflexkamers en gewelfd om staande golven tegen te gaan. De 
walnoten afwerking siert de intern versterkte behuizing die is uitgevoerd in Fins 

berken multiplex. De trims zijn zelfs van massief 
walnoothout. 
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Vintage Twelve
Dr. Paul Mills heeft ziel en zaligheid 
gegeven om de schaal, kracht en 
precisie van de F1.12S te transponeren 
naar het ontwerp van de Vintage 
Twelve. Hiermee is de Twelve net 
zo bijzonder om zien als om naar te 
luisteren. Het gebruik van de walnoot 
afwerking in combinatie met de klassiek 
uitgevoerde grills geeft dit model het 
unieke uiterlijk. De riante inhoud van 

het systeem laat de 12” (30 cm) unit met een tweeter voorzien van een 
75 mm vlakmembraam volledig tot zijn recht komen. De mogelijkheid 
om zowel de presence als de energy (op de achterzijde) in te stellen geeft 
de luisteraar de unieke mogelijkheid om het systeem op maat te maken 
voor de ruimte waarin het staat opgesteld.
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Prijzen Vintage Serie
Vintage 
Fifteen

2-weg IsoFlare™ met 15” LF en 3” ti-
tanium HF. Laagafstemming door 2 
afgestemde poorten in ontkoppelde 
reflexkamer  i.c.m. BassTrax Tractrix 
diffuser. Uitgevoerd met cryogeen 
behandeld 2e orde cross-over.
Afgewerkt met massief walnoten 
trims.

20-400 W 8 Ohm 97 dB 22 Hz- 26 kHz 115,2 x 68,3 x 69,1 e 17.500,00

Vintage 
Twelve

Als model Fifteen, maar dan uitge-
voerd met 12” LF en 3” titanium HF.

20-350 W 8 Ohm 96 dB 24 Hz- 26 kHz 110,2x 57,2 x 59,1
77,1 kilo

e 13.500,00

Vintage 
Ten

Als model Twelve, maar dan uitge-
voerd met 10” LF en 3” titanium HF.

20-280 W 8 Ohm 94 dB 26 Hz- 26 kHz 104 x 46,8 x 48,9
54,6 kilo

e 10.600,00

•    Afwerking: 
walnoot fineer 
op Fins berken 
multiplex. Trims 
van massief 
walnoothout

Afm. (HxBxD cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.



Classic X en Classic XII
De Classic X en XII zijn ieder meesterwerken 
van retro design. Terwijl de verschillen 
kortweg samen te vatten zijn met de 
mededeling dat de X is uitgerust met een 
10” IsoFlare en de XII met een 12” IsoFlare, laat niet onverlet dat 
deze gedurfde ontwerpen beide een stukje van de hoogtij-jaren 
van de hifi, de jaren 70, terugbrengen in de huiskamer.  Van het 
walnoot fineer tot aan de grill ademt alles retro uit. Behalve de 
sound dan, want door de toepassing van de laatste generatie 
onderdelen is dat allesbehalve belegen te noemen.
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Classic VIII en Classic VIII SM
De Classic VIII komt in twee smaken, te weten een vloerstaander en een zogenaamd stand mount model. Dat laatste houdt 
in dat deze uitvoering een boekenplankmodel bedoeld is of om op een statief te plaatsen. Beide modellen zijn hoe dan ook 
in staat om de traditie van weleer voort te zetten in de huiskamers van nu. De toepassing van de laatste generatie IsoFlare 
point source units, geven deze Classic modellen hun specifieke klanksignatuur, terwijl de vloerstaanders net even meer body 
hebben, dan hun monitor-broeders. Letterlijk en figuurlijk. Voor alle Classic modellen geldt dat er twee unieke instelknoppen 
zijn, eentje voor presence en eentje voor energy, waardoor een enorm precieze afstemming op de ruimte kan worden verkregen.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Prijzen Classic Serie
Classic XII 2-weg IsoFlare™ met 15” LF en 3” 

titanium HF. Laagafstemming door 
een afgestemde poort in ontkop-
pelde reflexkamer i.c.m. BassTrax™ 
Tractrix diffuser. Afgewerkt met 
walnoot fineer. Uitgevoerd met 
cryogeen behandeld 2e orde cross-
over. 

20-350 W 8 Ohm 96 dB 25 Hz- 26 kHz 110,2 x 57,2 x 59,1
54,5 kilo

e 5.000,00

Classic X Als model XII, maar dan uitgevoerd 
met 10” LF en 3” titanium HF.

20-280 W 8 Ohm 94 dB 28 Hz- 26 kHz 91,8 x 45 x 38,1
45,2 kilo

e 3.850,00

Classic 
VIII 

Als model X, maar dan uitgevoerd 
met 8” LF en 1” magnesium HF.

30-200 W 8 Ohm 91 dB 30 Hz- 34 kHz 87,3 x 38 x 30 e 2.650,00

Classic 
VIII SM

Als model VIII, maar dan uitgevoerd 
met 8” LF en 1” magnesium HF.

30-180 W 8 Ohm 91 dB 34 Hz- 34 kHz 54 x 33 x 29,4 e 2.100,00

•    Afwerking: 
walnoot fineer.

Afm. (HxBxD cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.
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F700 Serie
Na de eerste statements van Fyne Audio met de F1 en de F500 serie, was de tijd rijp voor de 
introductie van de F700 series. Met het prachtige hout in hoogglans walnoot, zwart en wit misstaat 
deze handgemaakte kleine reus in geen enkele omgeving. Alles in het ontwerp heeft maar één ding als leidraad: kwaliteit. 
Van het gebruikte hout, vanwege de geringe kleuring, tot aan de vorm van de behuizing om staande golven tot een 
absoluut minimum te beperken. Het speciale wisselfilter is zelfs cryogeen behandeld om er zeker van te zijn dat het zich 
onder alle omstandigheden gedraagt zoals het bedacht is. De grootste innovatie die is doorgevoerd is afkomstig uit de 
absolute toplijn van Fyne Audio, de F1 serie. In de F700 Serie is dezelfde cost-no-object filosofie gehanteerd als in het 
vlaggenschip met de introductie van Fyne Audio’s eigen FyneFlute™, BassTrax™ en IsoFlare™ technologie. De eerste laat 
de conussen optimaal bewegen, de tweede zorgt voor een probleemloos laag en de laatste is de opnieuw uitgevonden 
puntbronweergever, waar de tweeter middenin de woofer gemonteerd is. Verbind al deze eigenschappen aan elkaar en 
vermenigvuldig dat met een oneindig genieten om een indruk te krijgen wat deze Serie met je doet. De F700 Serie bestaat 
inmiddels uit twee monitors en drie vloerstaande modellen. Mooier kunnen we het niet maken.
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Prijzen F700 Serie
F700 6” IsoFlare™ unit met 25 mm mag-

nesium dometweeter. Neodymium 
magneet. Laagafstemming door en-
kelvoudige afgestemde reflexpoort 
i.c.m. BassTrax™.

30-150 W 8 Ohm 89 dB 40 Hz- 34 kHz 34,8 x 22,4 x 33,7
9 kilo

e 1.999,00

F701 8” IsoFlare™ unit met 25 mm mag-
nesium dometweeter. Neodymium 
magneet. Laagafstemming door en-
kelvoudige afgestemde reflexpoort 
i.c.m. BassTrax™.

30-180 W 8 Ohm 91 dB 35 Hz- 34 kHz 46,5 x 27,8 x 39
13,7 kilo

e 2.899,00

F702 8” IsoFlare™ unit met 25 mm 
magnesium dometweeter en een 
8” woofer. Laagafstemming door 2 
afgestemde poorten in ontkoppelde 
reflexkamer i.c.m.  BassTrax™.

30-200 W 8 Ohm 92 dB 30 Hz- 34 kHz 111,1 x 38,4 x 44
30,5 kilo

e 5.299,00

F703 10” IsoFlare™ unit met 75 mm 
titanium dometweeter en een 10” 
woofer. Laagafstemming door 2 
afgestemde poorten in ontkoppelde 
reflexkamer i.c.m.  BassTrax™.

20-250 W 8 Ohm 94 dB 26 Hz- 26 kHz 117,6 x 43 x 46,5
48,3 kilo

e 6.399,00

F704 12” IsoFlare™ unit met 75 mm 
titanium dometweeter en een 12” 
woofer. Laagafstemming door 2 
afgestemde poorten in ontkoppelde 
reflexkamer i.c.m.  BassTrax™.

20-300 W 8 Ohm 96 dB 24 Hz- 26 kHz 134 x 54 x 56
67,7 kilo

e 8.299,00

FS8 Fyne Audio luidsprekerstatief t.b.v. F700 en F701, uitgevoerd in het zwart. e 649,00

•    Afwerking: hoog-
glans walnoot, wit 
of zwart

Afm. (HxBxD cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.
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F500SP Serie
Deze Special Edition van de F501 en F502 maakt respectievelijk gebruik van het topmodel 
IsoFlare™ luidspreker van 6” (15cm) en 8” (20cm) en een even grote mid/laag unit afkomstig uit 
de F701 en F702, compleet met multi-fiber conussen en FyneFlute™ ingekeepte rubberen randen. In het centrum van 
de IsoFlare™ unit zit de 1” (2,5cm) magnesium gemonteerd. Tesamen zorgen zij voor een bijzonder homogeen verloop 
over het gehele frequentiebereik. Ook zijn in dit model de cross-overtechnologieën en aluminium voet met BassTrax™ 
diffuser die de duurdere F700 Serie zo goed laten presteren, op maat verwerkt. Bij de luidsprekeraansluitingen is nu een 
aardingsaansluiting toegevoegd. De ultieme muzikaliteit van deze SP uitvoeringen van de F500 Serie zal menigeen doen 
verbazen. Zowel de F501SP als de F502SP is verkrijgbaar in hoogglans wit en hoogglans zwart en tegen een geringe 
meerprijs in hoogglans walnoot. Nieuw is de F500SP die de kwaliteiten van de F700 huwt met die van de F500.



Prijzen F500SP Serie
F500SP 6” IsoFlare™ unit met 25 mm mag-

nesium dometweeter. Laagafstem-
ming door enkelvoudige afge-
stemde reflexpoort i.c.m. BassTrax™.

30-120 W 8 Ohm 90 dB 42 Hz-34 kHz 32,3 x 20,0 x 32,0
8,1 kilo

e 899,00

F501SP 6” IsoFlare™ unit met 25 mm mag-
nesium dometweeter en 8” woofer. 
Laagafstemming door 2 afgestemde 
poorten in ontkoppelde reflexkamer 
i.c.m.  BassTrax™.

30-180 W 8 Ohm 91 dB 36 Hz-34 kHz 98,4 x 28,8 x 31,8
21 kilo

e 1.999,00

F502SP 8” IsoFlare™ unit met 25 mm mag-
nesium dometweeter en 8” woofer. 
Laagafstemming door 2 afgestemde 
poorten in ontkoppelde reflexkamer 
i.c.m.  BassTrax™.

30-200 W 8 Ohm 92 dB 30 Hz-34 kHz 111 x 33,8 x 38
30,4 kilo

e 2.799,00

FS6 Fyne Audio luidsprekerstatief t.b.v. F500SP, uitgevoerd in het zwart. e 349,00

Afm. (HxBxD cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.

•    Afwerking: hoog-
glans  wit of zwart

•    Afwerking: hoog-
glans  wit of zwart

•    Afwerking: hoog-
glans  wit of zwart

•    Meerprijs hoog-
glans walnoot 
€300,00 per stuk

•    Meerprijs hoog-
glans walnoot 
€100,00 per stuk

•    Meerprijs hoog-
glans walnoot 
€400,00 per stuk

F501SP Oktober 2020
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P
R

IJS
LIJS

T
 B

E
N

E
LU

X
 O

K
TO

B
E

R
 2

022
P

rijsw
ijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend w

orden



kijk voor meer informatie op www.hnny.nl

F500 Serie
Vol met muziek. Dat is de eerste gedachte bij het beluisteren van een luidspreker uit de F500 Serie. 
Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een luidspreker voor dit geld zó goed kan klinken? Het geheim 
zit ‘m echt in het kennisniveau van de Fyne Audio techneuten, onder leiding van Dr. Paul Mills. Het Fyne Audio design 
team heeft met de F500 Serie een statement willen maken. Eigenlijk dezelfde statement als die van de F1 Serie, maar dan 
voor een fractie van de kosten. Alle nieuwe technologieën zijn uit de kast getrokken, FyneFlute™, BassTrax™ en IsoFlare™. 
Resultaat? Een partij muziek waarvan de gemiddelde dirigent van zijn stokje zou gaan. De modellen uit de F500 Serie laten 
zich supermakkelijk plaatsen en zijn ook nog eens door iedere versterker eenvoudig aan te sturen. De constructie van de 
behuizing stijgt net als de gebruikte componenten op het wisselfilter ver boven het prijsniveau uit. Fyne Audio heeft de 
pointsource weergever niet alleen opnieuw uitgevonden, Fyne Audio is bezig dit principe een plaats in ons collectieve 
gehoor te geven. Dit moet je horen. Zo simpel is het.



Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

P
R

IJS
LIJS

T
 B

E
N

E
LU

X
 O

K
TO

B
E

R
 2

022
P

rijsw
ijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend w

orden

Prijzen F500 Serie
F500 6” IsoFlare™ unit met 25 mm 

titanium dometweeter. Laagaf-
stemming door enkelvoudige 
afgestemde reflexpoort i.c.m. 
BassTrax™.

30-120 W 8 Ohm 89 dB 45 Hz- 34 kHz 32,5 x 20 x 32
7,3 kilo

e 499,00

F501 6” IsoFlare™ unit met 25 mm tita-
nium dometweeter en 6” woofer. 
Laagafstemming door 2 afge-
stemde poorten in ontkoppelde 
reflexkamer i.c.m. BassTrax™.

35-150 W 8 Ohm 90 dB 36 Hz-34 kHz 98,4 x 20 x 32
18,9 kilo

e 999,00

F502 8” IsoFlare™ unit met 25 mm tita-
nium dometweeter en 8” woofer.
Laagafstemming door 2 afge-
stemde poorten in ontkoppelde 
reflexkamer i.c.m.  BassTrax™.

40-180 W 8 Ohm 90 dB 30 Hz-34 kHz 111,4 x 25 x 38
25,2 kilo

e 1.399,00

F500C 5” IsoFlare™ unit met 19 mm 
titanium dometweeter en twee 
stuks 5” woofer. Laagafstemming 
door traditionele basreflex.

25-100 W 8 Ohm 91 dB 48 Hz- 38 kHz 16 x 50 x 25
8,1 kilo

e 799,00

•    Afwerking: donker 
eiken fineer of zwart 
eiken fineer

•    Meerprijs hoogglans 
wit of hoogglans 
zwart €150,00 per 
stuk

•    Meerprijs hoogglans 
wit of hoogglans 
zwart €100,00 per 
stuk

•    Meerprijs hoogglans 
wit of hoogglans 
zwart €100,00 per 
stuk

•    Meerprijs hoogglans 
wit of hoogglans 
zwart €50,00 per 
stuk

Afm. (HxBxD cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.
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F300i Serie
Bescheiden van prijs, onbehoorlijk goed 
van klank. Zo laten zich de luidsprekers uit 
de F300 Serie het makkelijkst omschrijven. 
En dat is ook niet vreemd als je je bedenkt 
dat de ontwerpers zoveel mogelijk kennis 
en ervaring, opgedaan met de duurdere 
lijnen, hebben verwerkt in deze F300 
Serie. Met vijf modellen kan alles wat je 
je maar kan wensen op weergavegebied 
worden gerealiseerd. Of het nu gaat om 
intiem stereo, een groots geluid of home cinema, alles kan. De vijf modellen 
zijn onderverdeeld in twee boekenplank luidsprekers, twee vloerstaande 
luidsprekers en een center luidspreker. Wat alle modellen gemeen hebben, is 
een zeer solide bouw voor de juiste mate van stijfheid van de kast constructie. 
De MDF behuizingen zijn intern versterkt en afgewerkt met hoogwaardig 
vinyl. De afwerking is naar keuze in zwart essen, licht eiken of walnoot. Op 
het wisselfilter kom je componenten tegen die op dit prijspeil doorgaans 
niet gebruikt worden. De FyneFlute™ technologie wordt ook hier toegepast, 
evenals de speciale papiermix waarvan de conussen zijn gefabriceerd. Een 
polyester dometweeter van 25mm verzorgt het zijdezachte hoog. Fyne Audio 
doet er echt alles aan om de investering in een paar 
luidsprekers tot een groot genoegen te maken. Iedereen 
in het team heeft in ieder geval zijn deel aan enthousiasme 
en ervaring in geïnvesteerd, veelal in tientallen jaren 
opgebouwd. En dat hoor je.

Prijzen F300i Serie
F300i 2-weg bassreflex 20-70 W 8 Ohm 87 dB 54 Hz- 28 kHz 25 x 15,6 x 21,1 e 169,00

F301i 2-weg bassreflex 25-100 W 8 Ohm 89 dB 44 Hz- 28 kHz 30 x 19 x 27,1 e 249,00

F302i 2-weg bassreflex 30-120 W 8 Ohm 90 dB 36 Hz-28 kHz 93,2 x 19 x 27,1 e 399,00

F303i 2-weg bassreflex 35-150 W 8 Ohm 91 dB 32 Hz-28 kHz 96,2 x 19 x 27,1 e 499,00

F304i 2-weg bassreflex 35-150 W 8 Ohm 91 dB 32 Hz-28 kHz 96,2 x 23,3 x 30,8 e 699,00

F300LCR 2-weg gesloten kast 25-100 W 8 Ohm 90 dB 80 Hz- 28 kHz 15,6 x 40 x 12 e 299,00

•     Afwerking: walnoot 
vinyl, licht eiken 
vinyl, zwart essen 
vinyl

Afm. (HxBxD cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.

Fyne Audio F302
Beste vloerstaande
luidspreker onder
£500
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All is Fyne...
De Schotse luidsprekerbouwer Fyne Audio is een gloednieuwe onderneming. Echter, het zeven koppige management  
team heeft tezamen meer dan 200 jaar ervaring in de audio-industrie. En dat is te merken ook. Niet alleen leert het team 
van de fouten die ooit gemaakt zijn, ook vind je gelijk de ervaring van vroeger terug in de lijn van modellen die tot nu toe 
gepresenteerd zijn. In dit geval hebben we het over de toplijn, de F1 Serie, de subtop uit de F700 Serie en de F500SP Serie, 
de middenklassers uit de F500 Serie en de instappers uit de F300 Serie. De laatste twee Series zijn inmiddels door de in-
ternationale pers gelauwerd. Het design en engineering team is gehuisvest in Schotland. Met samenwerkingsverbanden 
van vaak meer dan tien jaar, is het team al vanaf het prilste begin uitermate ingewerkt. Dat ze het menen, blijkt wel uit de 
ontwikkeling van eigen technologieën als IsoFlare™, BassTrax™ en FyneFlute™, waarover later meer.

Aan de bovenkant van het spectrum staat de F1 Serie, bestaande uit vier modellen met prijzen in de pentacijferklasse. Net 
hieronder gepositioneerd is de F700 Serie, bestaande uit vijf modellen, gevolgd door de F500SP Serie die op dit moment 
uit twee modellen bestaat. De F500 Serie is vervolgens milder geprijsd en bestaat uit vier modellen. De eerste, de F500 
compacte monitor, kost € 399,00 per stuk, de ruimer bemeten vloerstaande modellen, de F501 en F502, gaan respectie-
velijk voor € 699,00 en € 999,00 per stuk over de toonbank. De diameter van de units in de F502 is twee inch groter dan die 
van F501 en van de ‘single-unit’ F500. Alle modellen in de 500 Serie zijn afgewerkt met echt houtfineer in zwart of donker 
eiken. Tegen meerprijs zijn alle modellen leverbaar in zwarte of witte hoogglans lak. Ook is een bijpassende center luid-
spreker, de F500C als onderdeel van een surround set-up leverbaar.  De F300 Serie is bedoeld als instap en telt zes model-
len, te weten twee vloerstaanders, twee monitors en twee centerspeakers. 

Om deze nieuwkomers boven hun prijsniveau te laten presteren, presenteert Fyne Audio een aantal eigen, in huis ontwik-
kelde technologieën met welluidende namen als IsoFlare™, BassTrax™ en FyneFlute™. Hieronder een korte toelichting.

IsoFlare™
Een verdere doorontwikkeling van golfgeleiding heeft een volledig 
nieuwe puntbronweergever opgeleverd met de naam IsoFlare™. Deze 
weergever zorgt voor een uniform afstraalgedrag en een buitengewone 
stereoafbeelding.

BassTrax™
BassTrax™ technologie zorgt dat reflecties bij de laagweergave vermeden 

worden. Plaatsing wordt hierdoor veel minder kritisch. Een klassieke 
afgestemde reflexpoort straalt energie af over een 360° omgekeerde Tractrix-

hoorn. Vervolgens wordt de energie  gelijkmatig over de ruimte verdeeld.

FyneFlute™
FyneFlute™ technologie is een doorbraak in cone-surround technologie 
welke naast minimale energie-opslag een lineaire weergave waarborgt 
over de volledige bandbreedte. Samen vormen zij de basis voor een geheel 
nieuwe en frisse line-up.
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FA300iC Serie
De award winnende Series 300 luidsprekers 
vormen de basis van de Fyne Audio FA300 iC 
inbouwluidsprekers. In het model FA301iC worden 
de 15 cm woofer en 25 mm tweeter uit het model 
F301 coaxiaal gemonteerd in een geavanceerd 
inbouwframe.  In het model FA302iC wordt de 20 cm 
woofer toegepast uit het model F302. De tweeters 
zijn identiek. Ook de wisselfilters zijn  samengesteld 
gebruikmakend van identieke componenten zoals in 
Series 300. Voor plaatsing buiten de luisterzone of bij 
toepassing in Dolby Atmos systemen is de tweeter, 
bij beide modellen 15 graden rondom richtbaar/
draaibaar. Door de geringe afmetingen, de beperkte 
benodige inbouwdiepte en de “handomdraai” 
montage d.m.v. 4 zelfspannende klemmen, is 
montage in nagenoeg elk plafond mogelijk. Een 
ronde zelfcentrerende magnetische grille wordt bij 
beide modellen bijgeleverd. Voor plafonds adviseert 
Fyne Audio het gebruik van ronde grillen. De 
luidsprekers in de 300iC Series zijn ontwikkeld voor 
gebruik in plafonds. Voor wandmontage adviseert 
Fyne Audio de 500iC modellen. 
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Prijzen FA300iC Serie
FA301iC Twee-weg coaxiaal met 6” multi-

fiber FyneFlute™ mid/laag unit en 
te richten 1” zijden dometweeter. 
Met ronde grille.

25-100 W 8 Ohm 89 dB 44 Hz- 28 kHz Diameter en 
diepte

22,4 x 9,5

e 179,00  

FA302iC Twee-weg coaxiaal met 8” multi-
fiber FyneFlute™ mid/laag unit en 
te richten 1” zijden dometweeter. 
Met ronde grille.

25-120 W 8 Ohm 90 dB 37 Hz- 28 kHz Diameter en 
diepte

27,3 x 11,5

e 249,00

Afm.  (cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.

FA301iC plafond inbouwluidspreker
6” (15 cm) woofer met FyneFlute™ surround en 25 mm zijden dometweeter. De te zagen gatmaat is 208 mm. De benodigde 
inbouwhoogte is 92 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds met een dikte 
van 5 tot 50 mm.

FA302iC plafond inbouwluidspreker
8” (20 cm) woofer met FyneFlute™ surround en 25 mm zijden dometweeter. De te zagen gatmaat is 248 mm. De benodigde 
inbouwhoogte is 113 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds met een dikte 
van 5 tot 50 mm.
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FA500iC Serie
De award winnende Series 500 luidsprekers 
vormen de basis van de Fyne Audio FA500iC 
inbouwluidsprekers. In het model FA501iC wordt 
Fyne Audio’s unieke IsoFlare puntbron met 15 cm 
woofer en 25 mm tweeter uit de F501 gemonteerd 
in een geavanceerd inbouwframe. In het model 
FA502iC wordt de 20 cm woofer toegepast uit het 
model F502. Ook de wisselfilters zijn  samengesteld 
gebruikmakend van identieke componenten zoals 
in Series 500. Voor plaatsing buiten de luisterzone of 
bij toepassing in Dolby Atmos systemen is het model 
FA502iC-LCR ontwikkeld waarbij de complete unit in 
het frame 15 graden rondom richtbaar/ draaibaar is. 
Door de geringe afmetingen, de beperkte benodige 
inbouwdiepte en de “handomdraai” montage d.m.v. 4 
zelfspannende klemmen, is montage in nagenoeg elk 
plafond mogelijk. De modellen FA501iC en FA502iC 
worden geleverd met een ronde en een vierkante 
zelfcentrerende magnetische grille. Model FA502iC-
LCR is primair ontwikkeld voor plafondmontage en 
wordt geleverd met een ronde grille. Voor plafonds 
adviseert Fyne Audio het gebruik van ronde grillen. 
Voor wandmontage is het gebruik van een ronde of 
rechthoekige grille een keuze.
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•    F502LCR alleen 
met ronde grille

Prijzen FA500iC Serie
FA501iC 6” IsoFlare™ unit met 25 mm 

titanium dometweeter. Inclusief 
ronde en vierkante grille.

30-125 W 8 Ohm 89 dB 40 Hz- 34 kHz Diameter en 
diepte

22,4 x 10,1

e 249,00

FA502iC 8” IsoFlare™ unit met 25 mm 
titanium dometweeter. Inclusief 
ronde en vierkante grille.

30-150 W 8 Ohm 91 dB 35 Hz-34 kHz Diameter en 
diepte

27,3 x 12,3

e 299,00

FA502iC
LCR

8” IsoFlare™ unit met 25 mm 
titanium dometweeter. Gekanteld 
ontwerp voor gerichte spreiding.
Met ronde grille.

30-150 W 8 Ohm 91 dB 35 Hz-34 kHz Diameter en 
diepte

27,8 x 15,7

e 349,00

Afm. (cm) Prijs per stukFreq. weerg.Gev.Imp.Aanb. verm.

FA501iC plafond/wand inbouwluidspreker
6” (15 cm) IsoFlare™ unit met FyneFlute™ surround en 25 mm titanium dometweeter. De te zagen gatmaat is 208 mm. De 
benodigde inbouwhoogte is 99 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds met 
een dikte van 5 tot 50 mm.

FA502iC plafond/wand inbouwluidspreker
8” (20 cm) IsoFlare™ unit met FyneFlute™ surround en 25 mm titanium dometweeter. De te zagen gatmaat is 248 mm. De 
benodigde inbouwhoogte is 121 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds 
met een dikte van 5 tot 50 mm.

FA502iC-LCR plafond inbouwluidspreker
8” (20 cm) IsoFlare™ unit met FyneFlute™ surround en 25 mm titanium dometweeter. De te zagen gatmaat is 255 mm. De 
benodigde inbouwhoogte is 156 mm (vanaf onderkant plafond). De zelfspannende klemmen zijn bruikbaar voor plafonds 
met een dikte van 5 tot 50 mm.




