


M A T E R I A L E N  E N  O N T W E R P 
 
Vele elementen maken van mu-so een uniek systeem. 
Die komen allemaal voort uit het verlangen naar 
optimale presentatie en kwaliteit van de muziek. 
 
Het koelelement van aluminium zorgt voor een 
optimale warmteafvoer.  De houten luidsprekerkast is 
ontworpen voor optimale akoestische weergave en 
omkleed met een extra dempende laag geanodiseerd 
aluminium voor vervormingsvrij geluid. 

De volumeknop is een uit één stuk aluminium 
gemaakte ring, die het verlichte bedieningspaneel 
omsluit. Het innovatieve ingebouwde 
antennesysteem levert  een naadloze en robuuste 
Wi-Fi verbinding .

B E S T U R I N G S A P P 
 
Met de intuïtieve Naim besturingsapp voor iOS en 
Androidtoestellen ligt er een wereld van muziek 
binnen handbereik. Je kunt mu-so ermee bedienen 
maar ook dieper gaan en informatie vinden over 
artiesten, discografieën en biografieën, recensies 
lezen, fotogalerijen bekijken, vergelijkbare muziek 
vinden en meer. De app werkt met een eenvoudige 
set-up wizard, dus je bent in een mum van tijd online 
om meer muziek te luisteren dan ooit.

A A N P A S S E N  A A N  J O U W  S M A A K 
 
Mu-so wordt geleverd met een zwarte grille voor de 
luidsprekers, maar je kunt extra kleur aanbrengen in 
je leefruimte en –stijl met grilles in de kleuren Deep 
Blue, Vibrant Red en Burnt Orange. Deze zijn 
verkrijgbaar via uw mu-so verkooppunt.

   
 
Grille kleuren:

 

  D S P 
 
Het brein van mu-so is een 32-bits digitale signaal-
processor met software die in de luisterruimte is  
verfijnd door onze ingenieurs. 
 
Het regelt de stroom van muziek informatie naar elke 
luidspreker en profiteert van de ontwikkelingen die 
wij hebben opgedaan bij het ontwerpen van 
’s-werelds beste in-car audiosysteem voor Bentley 
motors. Twee EQ-standen regelen de geweldige 
geluidskwaliteit binnen én voorbij de grenzen van de 
kamers, overal in uw huis.

 S I L K - D O M E  T W E E T E R S 
 
Na diverse luistertests is er gekozen voor silk dome 
tweeters vanwege de geluidskwaliteit boven de 
traditionele metalen exemplaren die in veel draadloze 
systemen te vinden zijn.  
 
  M I D - R A N G E  D R I V E R S 
 
Speciaal gemaakte middentonenluidsprekers leveren 
een kristalheldere en emotierijke stemweergave. Door 
de luidsprekers aan de uiterste zijkanten te plaatsen 
ontstaat een gelijkmatige verdeling van het geluid.

T E C H N I E K 
 
Onder zijn huid van geanodiseerd aluminium klopt het 
innovatieve hart van mu-so: zes digitale versterkers, 
die opgeteld 450 watt kracht leveren aan zes speciaal 
ontworpen luidsprekers.

 B A S R E F L E X S Y S T E E M 
 
Twee grote speciaal ontwikkelde basluidsprekers 
worden ondersteund door een verfijnd poortsysteem 
met een uitgang aan de onderzijde van de kast. Deze 
is zorgvuldig ontworpen om een groot volume lucht 
te verplaatsen zonder turbulentie, voor rijk gelaagde 
en onvervormde basse 
 
 A C R Y L A A T  V L O E T P L A A T 
 
De kast van de mu-so rust op een acrylaat voetplaat 
met verlichting die als ideale basis dient voor de 
elektronica en luidsprekers.



De essentie van muziek komt tot leven met Naim.
 
Mu-so is ons eerste draadloze muzieksysteem. Geoptimali-
seerd door onze specialistische ingenieurs in Engeland, 
levert zijn krachtige digitale brein een uitzonderlijke  
geluids-kwaliteit. Mu-so stuurt 450 watt muzikale energie 
door zes speciaal ontworpen luidsprekers om een ervaring 
te creëren die je moet horen om te geloven.
 
Naim. Go Deeper.

K E N M E R K E N 
 
Bevrijd je digitale muziek, waar die ook  
is opgeslagen. 
 
Verbind mu-so via Ethernet of Wi-Fi met je 
netwerk en er gaat een wereld van muziek 
voor je open. Stream je muziek in adembene-
mend hoge resolutie via UPnP™ en Airplay, 
of blader door de miljoenen nummers op 
Spotify Connect en Internetradio.

 
 
Bluetooth audioconnectiviteit (aptX) van 
hoge kwaliteit, een USB ingang om muziek te 
spelen vanaf je smartphone (met oplader), 
tablet of MP3-speler en een 3,5 mm analoge 
ingang voor TV’s, mediaspelers en spelcon-
soles maken van mu-so hét complete 
muzieksysteem. 
 
Creëer met mu-so en Naim’s andere netwerk 
spelers een multi-room muzieksysteem en 
geniet van ongelooflijk geluid in elke kamer 
van je huis.

UPnP™ AirPlay Spotify Connect® Bluetooth®/aptX® Afstandsbediening

2 ✕ Digitaal/analoog 
ingangen

USB App bediening 
(iOS™ & Android™)

iRadio™ Multiroom 
Streaming



naimaudio.com/mu-so

H E T  V E R H A A L  V A N  N A I M  A U D I O 
 
Zelfs het meest eenvoudige idee kan het 
begin zijn van iets werkelijk legendarisch. 
 
De grondlegger van Naim, Julian Vereker MBE 
(1945-2000) was een succesvol autocoureur, 
autodidactisch ingenieur en ondernemer, met 
een grote passie voor muziek. Na concerten 
van de grootste artiesten uit de jaren 1960 en 
‘70 en optredens van zijn eigen vrienden, 
kwam hij tot de conclusie dat de 
thuisweergave van de muziek op vrijwel alle 
belangrijke punten ernstig tekortschoot. Met 
doorsnee apparatuur nam hij geen genoegen, 
dus ontwierp hij zelf zijn nieuwe versterkers 
en luidsprekers. Hij was zich er totaal niet van 
bewust dat hij hiermee de basis legde voor 
een reeks iconische en onderscheiden hi-fi 
produkten, die tot ver in de volgende eeuw 
toonaangevend bleken. 
 
Julian had geen aspiraties om hier rijk of 
beroemd mee te worden, hij wilde gewoon 
muziek beleven in zijn meest levensechte en 
zuiverste vorm.  
 
Op deze waarden is het bedrijf in 1973 
gebouwd en ze zijn vandaag de dag nog altijd 
de basis voor onze ontwikkelingen. 
 
De technologie om onze doelen te bereiken 
evolueert voortdurend, maar ons ultieme doel 
blijft onveranderd – een diepere en meer 
intense muziekbeleving voor onze luisteraars.
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