
M
er

id
ia

n
                    H

ig
H

er F
id

elit
y



HigHer Fidelity



“...wereldwijd de geweldigste componenten.”
Rick McCallum, Producer, Star Wars

“Dit is het beste DVD beeld... Net een 35mm film.”
Arnon Milchan, Producer, LA Confidential, Mr & Mrs Smith



De oprichters

Bob Stuart heeft Psycho-akoestiek en 

Electronic Engineering & Management 

gestudeerd aan het Imperial College in 

London. Zijn passie voor muziek leidde 

spoedig tot een specialisatie in ontwerpen 

van audio.

Allen Boothroyd heeft een mechanisch 

technische opleiding en heeft vervolgens 

industrieel ontwerpen gestudeerd aan het 

Royal College of Art. 

Boothroyd en Stuart hebben elkaar in 

Cambridge ontmoet en ontdekten hun 

gedeelde interesse en filosofie over het 

ontwerpen van audio apparatuur. In het jaar 

1977 hebben ze Meridian opgericht. Sindsdien 

worden hun Meridian Audio ontwerpen 

hooglijk gewaardeerd door critici en eigen 

industrie. Dit heeft geleid tot het maar liefst 

drie keer winnen van de begeerde Design 

Counsil Award for Outstanding British 

Products en het ontvangen van vele andere 

internationale lofbetuigingen.

De laatste G Serie, 800.4 DVD en 808 

CD spelers, de 861.4 Processor en DSP 

Luidsprekers vertegenwoordigen het laatste 

hoogtepunt van deze wapenfeiten.

Bob’s passie voor muziek speelt een grote 

rol in zijn verlangen om de kwaliteit van een 

authentieke opname voor altijd vast te leggen. 

Om dit te bereiken is de Meridian Lossless 

Packing (MLP) technologie ontwikkeld door 

het Meridian research team. Deze inspannin-

gen zijn bekroond toen MLP door ‘s werelds 

beste audio experts uitgeroepen werd tot 

compressietechniek voor de DVD-Audio 

standaard - een ongelofelijke prestatie voor 

een audio bedrijf. Vandaag de dag vormt MLP 

niet alleen het hart van de DVD-Audio en 

Dualdisc, maar ook van nieuwe hoge resolutie 

media, zoals HD-DVD en Blu-ray Disc.



Slechts één concept heeft Allen Boothroyd 

en Bob Stuart - en Meridian als bedrijf - 

geïnspireerd: het eenvoudige concept van 

genieten.

Centraal in Meridian’s internationaal 

gewaardeerde lijn van componenten, 

luidsprekers en systemen staat het doel 

om het genieten te verhogen door middel 

van home entertainment. Het is ons doel 

u te helpen maximaal te genieten van de 

films waar u naar kijkt en meer te halen uit 

de muziek waar u naar luistert. Zelfs het 

prijswinnende ontwerp van de “Lifestyle 

Technology” componenten van Meridian 

is gemaakt om uw beleving naar een hoger 

niveau te tillen.

Of het nu een compact stereosysteem 

betreft of een op maat gemaakt home 

theater systeem, de boodschap is hetzelfde. 

Wanneer u naar muziek luistert op een 

Meridian systeem voelt u zich meer 

betrokken bij muziek en artiesten. Door de 

grote nauwkeurigheid zijn we in staat zelfs 

de kleinste details van de oorspronkelijke 

opname in het gereproduceerde geluidsbeeld 

terug te brengen. Of dat nu in een 

wereldberoemde concertzaal was of in een 

in een rockstudio gemaakte virtuele ruimte. 

Iedere nuance, elk detail is er - uw beleving is 

levensecht. U geniet meer van de muziek.

Voeg beeld toe aan het geluid en de beleving 

wordt nog groter. Onze DVD spelers, 

videoprocessors en projectors geven een 

helder, gedetailleerd en kleurrijk beeld 

van professionele filmkwaliteit. Beelden 

zo levensecht dat u vergeet dat het een 

reproductie is. U geniet meer van de film.

Meridian brengt u dichter bij de originele 

uitvoering; dichter bij het hart van de kunst. 

Een Meridian systeem biedt het ultieme 

genieten, een verrijking van uw leven.

Op veel manieren biedt Meridian de 

mogelijkheid uw muziek- en filmbeleving 

te optimaliseren. Als pioniers in de digitale 

reproductietechnologie hebben we ruim 20 

jaar geleden ’s werelds eerste audiofiele CD 

speler gemaakt. 15 Jaar geleden hebben we 

de DSP (Digital Signal Processing) luidspreker 

uitgevonden, waardoor de volledig digitale 

keten tussen studio en luidsprekers in de 

huiskamer een feit werd. Onze systemen 

presteren beter dan monitors op de bühne 

- nimmer hebben films zo goed geklonken. 

En ze hebben er nog nooit zo goed uitgezien 

sinds wij exclusieve fabrikant, importeur 

en medeontwikkelaar zijn van Faroudja® 

beeldproducten.

Maar techniek is niet meer dan een middel en 

in het geval van Meridian een middel om uw 

genot te dienen.

De Meridian MCD-Pro was ‘s werelds eerste 
Compact Disc speler van audiofiele kwaliteit. 
Niet alleen werd toen het potentieel van CD 
duidelijk, maar ook de belofte van digitale audio 
als geheel.

Lifestyle & technologie



Meridian blinkt 

uit in het concept 

van een totaaloplossing en het 

Meridian Digital Theatre is het ultieme 

resultaat van dit concept. Meridian is op dit 

moment wereldwijd het enige bedrijf dat in 

staat is een volledig digitaal signaalpad van 

superkwaliteit van drager tot weergever aan 

te bieden. Het resultaat: maximale kwaliteit 

en realiteit van zowel beeld als geluid.

Ook met andere componenten presteert 

Meridian geweldig. Onze CD en DVD 

spelers vormen een accurate bron voor uw 

bestaande systeem en onze eindversterkers 

sturen de luidsprekers van uw voorkeur 

perfect aan. Met een ruime keus van zowel 

analoge als digitale aansluitingen op onze 

controllers (voorversterkers) en surround 

processors past Meridian in iedere setup en 

laat u vervolgens nog meer genieten.

Deze 

brochure 

introduceert zowel 

Meridian audio- en videosystemen 

als componenten. Variërend van digitale 

luidsprekers tot versterkers, van analoge 

controllers tot digitale surround processors 

(alweer een primeur van Meridian), van een 

eenvoudig en compact stereosysteem tot 

een volledig home theatersysteem. Mocht 

u meer technische informatie nodig hebben 

dan dit overzicht u verschaft, dan kan uw 

dealer u van ieder product de specificaties 

bezorgen of kunt u de informatie op onze 

website vinden. Maar uiteindelijk is, omdat 

uw genieten ons doel is, het simpelweg 

lezen niet genoeg. 

We raden u ten 

zeerste aan het 

Meridian gevoel 

zelf te ervaren. Of 

u nu op zoek bent 

naar een component als 

aanvulling of verbetering 

van uw eigen systeem 

of een compleet Meridian 

Digital Theatre; u kunt de 

dichtstbijzijnde dealer bezoeken 

voor een demonstratie. Voor een 

dealerlijst kunt u contact opnemen 

met Viertron of de lijst downloaden van 

www.viertron.nl.

Neem uw favoriete muziek en/of films 

mee, neem plaats, pak de Meridian 

afstandsbediening en druk op Play.

Alleen dan zal de zoetgevooisdheid van 

het geluid en het natuurgetrouwe beeld 

echt duidelijk worden. Probeer het! Wij 

garanderen dat u zult genieten van die 

ervaring - en dat u in de toekomst wilt 

blijven genieten.

Ervaren is overtuigen



Een unieke prestatie

Onze stijlvolle DSP luidsprekers - een concept 

dat we ruim 15 jaar geleden bedacht hebben 

- maken passieve cross-overs, aparte DA 

converters en losse eindversterkers overbodig. 

Alles is in de DSP luidspreker geïntegreerd. 

Het cross-over is digitaal, waardoor DSP 

eigenschappen zoals optimalisatie en 

verbetering van lage frequenties mogelijk 

worden. In het analoge domein is dit 

ondenkbaar. Het resultaat is het geluidsbeeld 

dat u mag verwachten van een luidspreker 

van een vier keer zo groot formaat met een 

klank die natuurlijker en vloeiender is dan 

een conventionele luidspreker. Precisie DA 

converters sturen elk hun eigen versterker aan 

en deze versterker elk zijn eigen speaker. Om 

een zo kort mogelijke signaalweg te verkrijgen, 

zijn de versterkers op luttele centimeters van 

de luidsprekerunits gemonteerd. Precisie en 

volledige controle is het gevolg.

De constructie van de luidsprekerkast is al 

even uniek; er wordt gebruik gemaakt van 

zorgvuldig uitgekozen laminaten van hout en 

metaal om kastresonanties te minimaliseren. 

De kast wordt vervolgens gedempt met hars 

om kleuring van het geluid tegen te gaan. 

Wij gaan met onze luidsprekers om als met 

kwaliteitsmuziekinstrumenten: een feit dat 

mag blijken uit hun even elegante als stijlvolle 

verschijning. Meridian luidsprekers zijn dan ook 

niet alleen een lust voor het oor, maar ook 

voor het oog.





Het systeem van uw keuze
Stereo, meerkanaals of home theater

In ieder huishouden vind je een stereoinstallatie, 

maar een Meridian geluidssysteem biedt meer.

Aan uw muziekverzameling zullen extra 

dimensies worden toegevoegd als u de details 

hoort waar u het bestaan niet van kende. 

Meridian maakt prachtige CD en DVD spelers 

die zowel matchen met de analoge stereo 

(en dubbel mono) controllers en versterkers 

als met de volledig digitale systemen. Zo’n 

muzieksysteem hoeft uit niet meer dan een 

speler en een paar DSP luidsprekers te bestaan.

Met krachtige en veelzijdige surround controllers 

in zowel onze G Serie als 800 Reference Serie 

zijn Meridian systemen ideaal voor meerkanaals 

gebruik. Enkele apparaten ondersteunen zelfs 

12 luidsprekers! Gebruik onze DSP luidsprekers 

of kies voor de analoge uitvoeringen van onze 

surround controllers in combinatie met onze 

meerkanaals versterkers en analoge, passieve 

luidsprekers.

Het Meridian Digital Theatre is het meest 

geavanceerde systeem voor surround sound 

en beeld, voor film en voor muziek. Naast 

het perfecte geluid brengen Meridian home 

theater systemen ongeëvenaard high-definition 

beeld. Bestaande bronnen krijgen kwaliteiten 

van HD uitzendingen, dankzij de exclusieve, 

Emmy-winnende technologie van de Faroudja 

producten.

2-Kanaals Audio

Meerkanaals Audio

Het Meridian Digital Theatre 
— Muziek & Film





De stijl die bij u past
Van aparte componenten tot complete systemen

Componenten om uw bestaande 
systeem aan te vullen

Compacte en vrijstaande 
systemen

Onzichtbare systemen

Meestal zult u niet met niets hoeven te 

beginnen. U wilt bijvoorbeeld uw CD speler 

opwaarderen, een surround controller 

toevoegen of misschien voor het eerst met de 

unieke DSP luidsprekers willen kennismaken. 

De alom geprezen componenten van Meridian 

zijn gemaakt om in een Meridian systeem 

met elkaar samen te werken, maar presteren 

maximaal als schakel in een bestaande keten.

Bij Meridian zullen we nooit vergeten dat de 

klant koning is. DSP luidsprekers zijn veel 

efficiënter dan conventionele ontwerpen 

en kunnen kleiner zijn, met superieure 

prestaties. Onze controllers zetten een perfect 

geluidsbeeld neer - stereo of surround - of het 

nu in een speciaal gebouwde thuisbioscoop of in 

uw woonkamer is. En Meridian luidsprekers zijn 

elegant en passen naadloos in ieder decor.

Misschien wilt u het systeem helemaal niet zien. 

Onze prachtige lijn van passieve analoge en DSP 

inbouw luidsprekers presteren even goed als 

de vrijstaande modellen. Al onze componenten 

kunnen eenvoudig in een rack gemonteerd 

en op afstand bediend worden via RS232 en 

infrarood om zo in uw domotica systeem te 

passen.

Meridian’s 800 Reference Serie is een van 
‘s werelds hoogst gewaardeerde audio/video 
systemen. Behalve de afgebeelde 800 Optical 
Disc Speler en 861 Surround Controller, bevat de 
800 Serie ook de 808 Signature CD Speler - de 
beste CD speler ooit door Meridian gemaakt.



Vinger aan de pols
De kunst van het bedienen

Bijna ieder verfijnd modern audio/video 

component kent vele functies die u niet 

iedere dag zult gebruiken. Maar tegelijkertijd 

moet u snel en intuïtief toegang hebben tot 

de functies die u vaker nodig heeft.

Daarom zijn Meridian systemen toegankelijk 

op meerdere verschillende manieren. 

Ten eerste heeft u toegang tot de meest 

gangbare functies via het frontpaneel. In het 

geval van de G Serie kan bijna iedere 

functie geconfigureerd worden 

door middel van het display 

op het frontpaneel en 

de “smart keys” (slimme 

knoppen), die automatisch 

van een label voorzien worden, 

afhankelijk van de context.

Maar als een computer wordt 

aangesloten op de seriële poort, 

wordt bediening van het component op 

ieder niveau van functionaliteit mogelijk. 

U of uw installateur zal een initiële 

set-up van het systeem uitvoeren met 

ons Windows georiënteerde grafische 

configuratieprogramma. Met dit programma 

stelt u éénmalig de luidsprekerformaten, 

posities, afstanden en volumes in.

Op dezelfde wijze kunt u verschillende 

bronnen aan verschillende ingangen 

toewijzen en bepalen hoe ze verwerkt zullen 

worden - analoog of digitaal, als muziek of 

film, in stereo of surround.

Eenvoud en bedieningsgemak is 

het resultaat. Stop een 

DVD in de 

speler en druk op Play. Vervolgens 

zakt het scherm uit het plafond, 

de lichten dimmen en uw 

systeem wordt in de correcte 

surroundmodus gezet. 

Dat is alles.



De G91A DVD speler/tuner/controller is een 
compleet systeem in één behuizing: stereo of 
surround, een kwestie van actieve luidsprekers 
toevoegen, de Meridian DSP systemen of G Serie 
eindversterkers en uw keuze van conventionele 
luidsprekers. Desgewenst een combinatie van 
beide.





De meeste muziek wordt nog steeds op CD 

uitgebracht en dat kan groots klinken - met 

de juiste apparatuur. Met een Meridian CD 

speler, zeker in een Meridian stereosysteem, 

haalt u meer uit uw CD collectie dan 

ooit tevoren. We hebben immers ruim 

20 jaar geleden de audiofiele CD speler 

uitgevonden. Daar komt bij dat een Meridian 

DVD Audio/Video speler in staat is om 

surround opnames op professionele wijze 

naar stereo te “downmixen”, zodat u van 

deze tracks in stereo kunt genieten, zelfs als 

deze zo niet op de schijf staan.

Zo vormt een compact stereosysteem 

een ideaal beginpunt in de wereld van 

Meridian kwaliteit en prestatie. Begin met 

een speler als de G08 - met upsampling en 

een computerdrive om ervoor te zorgen 

dat iedere bit correct van schijf wordt 

gelezen - en sluit deze direct aan op een 

paar compacte DSP luidsprekers, zoals de 

DSP3100 die hiernaast afgebeeld staan.

Een dramatische verbetering biedt de G91A 

DVD speler/controller/tuner met zijn 

uitgebreide reeks van mogelijkheden voor 

stereo en surround, inclusief analoge en 

digitale ingangen. Sluit deze aan op een paar 

DSP luidsprekers. Beide sets brengen het 

zuivere digitale signaalpad rechtstreeks van 

de studio naar de huiskamer en het signaal 

blijft in het digitale domein vanaf de originele 

opname tot in de luidsprekers.

Met Meridian kan altijd voor het alternatieve 

analoge signaalpad gekozen worden. Sluit een 

speler als de G08 en andere bronnen aan op 

een stereo controller als de G02. Vervolg 

met een van onze stereo versterkers en 

de passieve luidsprekers van uw keuze of 

gebruik onze actieve analoge ontwerpen 

zoals de M3100 (de actieve analoge versie 

van de DSP3100 die hiernaast afgebeeld 

staat) of de actief analoge inbouw M420. 

Bij Meridian zijn we meesters in het bouwen 

van zowel analoge als digitale systemen.

Systeemkeuze 1

2-Kanaals compact systeem

Meridian DSP3100 luidspreker op vloerstatief, 
met G08 upsampling CD speler - een compleet 
stereosysteem.





Systeemkeuze 2

2-Kanaals ultiem systeem

Onze meest geavanceerde producten zijn 

ook zeer geschikt voor stereoweergave. 

Neem bijvoorbeeld de 808 Reference 

Signature CD Speler. Het is de allerbeste 

CD speler die we ooit gemaakt hebben.

Origineel ontworpen om de 20ste verjaardag 

van de introductie van de originele 

audiofiele CD speler te vieren, is de 808 

een gelimiteerde editie die persoonlijk door 

de twee stichters van het bedrijf, Allen 

Boothroyd en Bob Stuart gesigneerd wordt. 

Het team dat sinds het begin achter Meridian 

staat en vele ontwerpprijzen in de wacht 

heeft gesleept.

De 808 speelt vrijwel ieder soort Compact 

Disc af, terwijl gezorgd wordt voor een 

wonderbaarlijke vermindering van jitter, 

buffering, fout-correctie en meervoudige 

snelle inleescapaciteiten, gecombineerd 

met upsampling. De 808i beschikt ook over 

digitale en analoge aansluitmogelijkheden en 

voorversterkerfuncties.

De 808 sluit optimaal aan bij de DSP8000 

luidsprekers - de beste van onze DSP 

luidsprekers. Hoge-resolutie signalen worden 

direct door de speler aan de luidsprekers 

doorgegeven, deze combinatie is werkelijk 

adembenemend - er is simpelweg geen 

betere manier om in stereo naar uw muziek 

te luisteren.

Uiteraard kunnen de Meridian componenten, 

ontworpen om als compleet systeem, als 

één geheel samen te werken, naar believen 

gemengd en gematched worden. De 808 

wordt net zo makkelijk gekoppeld aan 

een paar DSP5200 als aan een analoge 

eindversterker als de G57 met conventionele 

luidsprekers van uw keuze.
Wij ontwerpen onze luidsprekers als 
muziekinstrumenten, wat ze uiteindelijk ook zijn. 
Gecreëerd om jarenlang buitengewone prestaties 
te geven, moeten ze in staat zijn het geluid van 
één of twee Steinways te reproduceren, zonder 
vervorming op hun levensechte akoestische 
niveau; iets dat maar weinig luidsprekers lukt: 
de piano staat bekend als de ultieme uitdaging 
voor een audio systeem. Het wordt een moeilijke 
zaak om met gesloten ogen het een van het 
ander te onderscheiden. Meridian luidsprekers 
zullen uiteraard het geluid van een orkest, 
rockband of f ilm even levensecht weergeven.

Meridian 808 Signature Reference CD speler





Systeemkeuze 3

Meerkanaals compact systeem

Het leidt geen enkele twijfel dat surround 

sound een extra dimensie toevoegt aan uw 

luisterbeleving. Sommigen beweren dat het 

omschakelen van stereo naar surround even 

indrukwekkend is als het verschil tussen 

mono en stereo.

Vergeet vooral niet dat surround sound 

meer is dan alleen filmeffecten. Muziek in 

surround stelt u in staat om het gevoel te 

ervaren van het zitten in de beste stoel 

in een wereldberoemde concertzaal of 

naast de producer in de opname studio. 

Met de nieuwste meerkanaals systemen 

van Meridian kunt u zelfs hoogteverschillen 

ervaren.

Verder beschikken Meridian componenten 

over innovaties zoals het alom geprezen 

Trifield systeem, dat latente surround 

informatie in stereo opnames extraheert 

en vervolgens reproduceert. Stabilisatie van 

het geluidsbeeld brengt nieuw leven in uw 

bestaande stereo verzameling.

Kies de Meridian DSP luidsprekers die het 

best bij u passen, bijvoorbeeld de nieuwste 

compacte DSP3100 of DSP5200. Eventueel 

uit te breiden met één of meer van onze 

analoog/digitale subwoofers, zoals de 

SW1600 om nog lagere frequenties weer 

te geven. U kunt diverse luidsprekers 

combineren en matchen - misschien met 

grotere front luidsprekers en kleinere achter 

luidsprekers - en zo exact dàt systeem 

samenstellen dat u zoekt.

Stuur de luidsprekers aan met een van 

onze digitale surround processors en vertel 

eenvoudigweg ons grafische configuratie- 

programma waar uw systeem uit bestaat, 

zodat alle componenten ingesteld worden 

voor optimale prestaties - hoe groot de 

ruimte ook is en waar de luidsprekers ook 

staan.

Onze compacte systemen zijn ideaal voor 

plaatsen waar iets kleiners gewenst is, 

misschien door ruimtegebrek of omdat ze 

minder moeten opvallen. Ook hier weer 

Meridian’s handelsmerk: een ongelooflijk 

mooi klankbeeld.

Meridian systemen worden wereldwijd 

geïnstalleerd op luxe jachten, in privé 

jets, theaters, eetkamers, slaapkamers en 

woonkamers.

Onze systemen voelen zich thuis in iedere 
omgeving. Een compact Meridian systeem zoals 
hier beschreven wordt, past goed in bijvoorbeeld 
een luxueus appartement, een superjacht of 
zelfs een privé jet.
Foto: The Image Bank/Gary John Norman





Systeemkeuze 4

Meerkanaals vrijstaande 
systemen

Een G Serie met DSP7000 luidsprekers 
links- en rechtsvoor en een DSP5000HC 
middenluidspreker.

Een Meridian surroundsysteem doet 

meer dan het simpelweg reproduceren 

van de originele uitvoering: het plaatst 

u er middenin. Ook alle subtiele ruimte- 

informatie van een live optreden wordt 

gereproduceerd, waardoor u echt gaat 

geloven dat u in die bepaalde zaal zit. 

U hoeft slechts de ogen te sluiten...

De reproductie van orkestopnames wordt 

foutloos uitgevoerd, met een ongelooflijke 

detaillering. In de muziek opent zich een 

soort microkosmos, waar de kleinste 

details duidelijk hoorbaar worden. Volg een 

muzikale lijn in een arrangement, vang de 

harmonische klank van een viool - of luister 

naar dat allerlaatste akkoord van Sergeant 

Pepper, u zult uw muziek opnieuw gaan 

waarderen. Meridian is niet te evenaren.

Ieder Meridian meerkanaals systeem is 

ideaal om zowel van films als van muziek 

te genieten. Het volledig digitale signaalpad 

houdt de meest subtiele nuances in stand, 

u krijgt precies te horen wat de 

geluidstechnici bedoeld hebben - en wellicht 

beter dan ze ooit zelf gehoord hebben 

- van vogelgezang of windgeruis door de 

bomen tot een donderslag of de uitbarsting 

van een vulkaan; een asteroïde die op de 

aarde inslaat of de voetafdruk van een 

Tyrannosaurus Rex. En onze subwoofers, 

zoals de krachtige SW5500, kunnen helpen 

deze beleving naar een nog hoger plan te 

tillen.

Uw Meridian systeem zal al deze uitdagingen 

foutloos aangaan en het allerbeste van 

alle encoderingsalgoritmes op uw discs 

naar boven brengen en zo voor een 

indrukwekkende en verbluffend echte 

ervaring zorgen. Ook stereomateriaal kan 

effectief omgezet worden naar surround, 

voor een nog groter genot van uw bestaande 

tweekanaals collectie.

Verder zien onze vloerstaande luidsprekers 

er net zo goed uit als ze klinken - met 

zachte, elegante lijnen en een grote keuze 

in afwerking om zo een aanvulling te zijn 

op ieder interieur of decor. Van hoogglans 

zwart pianolak en zilver tot zorgvuldig 

geselecteerde houtfineer soorten (zie 

binnenkant omslag van deze brochure). 

Speciale kleuren of soorten afwerking zijn 

verkrijgbaar op bestelling.





Systeemkeuze 5

Het Ultieme Digitale Theater

Het Ultieme Digitale Theater is voor hen 

ontworpen die gewoon het beste willen. De 

state-of-the-art componenten van Meridian 

bieden niets minder dan de hoogste kwaliteit 

en ultieme prestatie op het gebied van beeld 

en geluid.

Neem bijvoorbeeld de hiernaast afgebeelde 

DSP8000 luidsprekers en de componenten 

uit de 800 Serie. Dit zijn onze allerbeste 

ontwerpen, waarop de meeste van onze 

andere modellen zijn gebaseerd. Ze bieden 

ongelooflijke kracht en precisie - een 

combinatie die alleen een Meridian Digital 

Theatre kan waarmaken.

Een Meridian Digital Theatre systeem 

is geoptimaliseerd voor muziek en 

heeft de eigenschap alle soorten geluid 

foutloos weer te geven: hard of zacht, 

subtiel of overweldigend. Dit zorgt 

ervoor dat Meridian systemen vrijwel alle 

bioscoopapparatuur overtreffen. Het is zelfs 

zo dat een top Meridian systeem beter klinkt 

dan de audioapparatuur in een filmstudio: er 

zijn regisseurs die aangaven het geluid onder 

hun films nog nooit op een dergelijk niveau 

meegemaakt te hebben. Rick McCallum, 

de producer van de Star Wars cyclus heeft 

ons verteld dat “...Meridian wereldwijd de 

geweldigste componenten heeft.” Als het om 

films gaat, biedt Meridian u een ervaring die 

beter is dan het “echte werk”.

Verenig deze buitengewone audio 

componenten met de nieuwste digitale 

videoprocessors en High Definition digitale 

videoprojectors van Faroudja voor het 

ultieme geluid en beeld. “Dit geeft het beste 

DVD beeld dat ik ooit gezien heb”, zei de 

alom gewaardeerde filmproducer Arnon 

Milchan toen hij het Meridian Digital Theatre 

voor het eerst onderging. “Het is net 35mm 

film en het geluid is ongelooflijk.” Faroudja 

wordt erkend als de beste op het gebied van 

hoge resolutie en digitale videoprocessing.

De Faroudja producten worden gemaakt en 

getest in onze fabriek in Engeland.

Meridian is het enige bedrijf dat deze unieke 

combinatie van marktleider in digitale 

video- en audiotechniek in zich verenigt. Met 

wereldwijd prijswinnende producten laat 

Meridian zien hoe het moet.

Afgebeeld een DSP8000 luidspreker met een 
800 Reference Serie Optical Disc Speler, een 
Faroudja DVP1080 videoprocessor en een 
DSP5000HC horizontale middenluidspreker.





Systeemkeuze 6

Onzichtbare audio systemen

Misschien wilt u slechts een scherm zien of 

zelfs dat niet, als het display omhoog gaat 

voor het puur en alleen genieten van muziek. 

Ook op dit punt kunnen we aan uw wensen 

tegemoet komen.

Onze lijn van inbouw luidsprekers - zowel 

actieve analoge als digitale DSP varianten 

- zijn gemaakt om hetzelfde te presteren 

als onze vrijstaande luidsprekers. Werk 

alle luidsprekers weg of slechts de 

achterluidsprekers, net wat u wilt.

Onze lijn installatieluidsprekers bestaat uit 

slanke geluidssystemen die aan de muur 

bevestigd kunnen worden en een ondiep en 

elegant profiel hebben; inbouw met alleen de 

grille aan het oppervlak; vlak gemonteerd, 

zodat ze geïnstalleerd kunnen worden achter 

een muurbedekking en compleet onzichtbaar 

worden.

Ook kunnen de componenten verborgen 

worden. Al onze apparaten kunnen in een 

rack gemonteerd worden, met speciale 

actieve rack-kits die toegang tot de 

interfaces aan zowel voor- als achterzijde 

mogelijk maken voor eenvoudige installatie 

en configuratie.

De componenten zelf worden bediend door 

middel van een infrarood systeem (met 

extra sensoren waar nodig) of een serieel 

systeem via uw domotica installatie. De 

componenten van Meridian sluiten naadloos 

aan bij eersteklas bedieningssystemen.

Met Meridian ziet u precies zoveel van uw 

apparatuur als u zelf wilt, met behoud van 

prestatie. U blijft genieten.

Afgebeeld de 420 inbouw luidspreker (zowel 
de DSP420 als de analoge actieve M420 zijn 
verkrijgbaar) met de G68 Surround Controller.



G Serie en 800 Reference Serie componenten

G Serie bronnen G Serie controllers 800 Serie

G68 Surround Processor/Tuner 

G01 Voorversterker/Tuner 

G51 2 x 100W Receiver

G02 Gebalanceerde Dubbel-Mono   
 High-End Voorversterker

G91A DVD Speler/Controller/Tuner 

G08 Upsampling CD Speler

MSR+ Verlichte afstandsbediening met 
leerfunctie 

808 Reference CD Speler

800 Reference Optical Disc Speler 

861 Reference Surround ProcessorG98 DVD Loopwerk

(niet alle afbeeldingen zijn op gelijke schaal)

G61 Surround Processor

G06 24-bit CD Speler



Luidsprekers
DSP8000 DSP7000 DSP5200

DSP5200HC

DSP420/M420 Muur inbouwluidspreker

300 Serie In/op muurluidspreker

200 Serie Plafond inbouwluidspreker



DSP5500

DSP5500HC

SW5500

DSP5000DSP3100

DSP3100C

SW1600



G57 2 x 200W Stereo Eindversterker 

G56 2 x 100W Stereo Eindversterker 

G55 5 x 100W Eindversterker  

Versterkers Videoproducten

DVP1080 HD Videoprocessor 

MF1080pHD 1080p Videoprojector 

G41 Luidspreker Control Unit

G46 DSP Luidspreker Control Unit

HDMAX 421 4 naar 1 HDMI Schakelaar 

HDMAX 121 HDMI Verlenger/Booster 





De 808 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 

als speler of als speler/voorversterker met 

meerdere analoge en digitale ingangen - de 

808i.

G06 24-bit CD Speler

808 Reference CD Speler

Signaalbronnen:
Compact Disc spelers

G08 Upsampling CD Speler

Omdat de Compact Disc verreweg de 

meest populaire muziekdrager en het aantal 

jaarlijks uitgebrachte CD albums enorm is, 

is er een grote behoefte aan hoogwaardige 

CD spelers. Men wil tenslotte van de best 

mogelijke kwaliteit genieten. Mede hierdoor 

groeit ieder jaar de populariteit van de 

Meridian CD spelers.

Op het gebied van CD Audio heeft Meridian 

een keur aan topspelers in het programma. 

Zowel in de G Serie als de Reference Serie 

kan men hiervoor terecht, respectievelijk 

de G06 en G08 en de 808 en 808i. De 

spelers maken gebruik van een zeer accuraat 

loopwerk om zo goed mogelijk de gegevens 

uit te kunnen lezen en de G08, 800 en 808 

beschikken over upsamplingtechnieken om 

de hoogst mogelijke audiokwaliteit te halen. 

Een zeer precieze klok- en bufferfunctie 

minimaliseren jitter, met een nauwkeurig 

stereobeeld en een zeer helder en schoon 

hoog tot gevolg.

In de 800 Reference Serie is er de 808 

Signature Reference CD Speler, de beste 

speler die we ooit gemaakt hebben: ieder 

apparaat wordt hoogstpersoonlijk gesigneerd 

door Meridian’s ontwerpers en oprichters 

Bob Stuart en Allen Boothroyd. 





Signaalbronnen:
DVD-Audio/Video spelers

Meridian is vanaf het prilste begin betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van de DVD 

- het meest populaire consumenten-

elektronicaproduct ooit. Meridian is als 

enige Engelse hardwarefabrikant lid van 

het International DVD Forum en heeft het 

Meridian Lossless Packing (MLP) voor DVD-

Audio ontworpen. MLP is inmiddels voor 

Blu-ray Disc en voor HD-DVD als standaard 

voor muziekcompressie aangenomen.

Geen verrassing dus dat onze DVD spelers 

vaak prijzen winnen en veelvuldig lovende 

kritieken ontvangen in de pers - zo zijn ze 

allemaal uitgeroepen tot “Speler van het 

Jaar”. Op al onze DVD spelers kunnen zowel 

audio als video CD’s afgespeeld worden, 

MP3 discs, DVD-Video en DVD-Audio discs, 

inclusief de DVD kanten van de DualDiscs. 

Eigen Meridian High Resolution (MHR) 

technologie transporteert versleutelde hoge 

resolutie audio tussen speler en processor. 

Deze versleuteling vermindert jitter met 

als resultaat een strakker, nauwkeuriger 

en stabieler stereo- en surroundbeeld en 

een zeer schone weergave van hoge tonen. 

SmartLink laat de processor precies weten 

welke inhoud afgespeeld wordt, om zo 

zelf uw eigen voorkeuze modus te kunnen 

selecteren. Ook beschikken onze DVD 

spelers over Faroudja video-processing 

technologie, met HD 1080p video uitgangen 

en automatische selectie van de aspect 

ratio afhankelijk van de programma inhoud. 

Video ingangen maken een enkele verbinding 

tussen diverse bronnen en display mogelijk, 

zodat alle bronnen worden gescaled en 

gede-interlaced.

De G91A is een compleet systeem in één 

enkele behuizing: sluit luidsprekers aan en 

voila! Het is een speler/controller/tuner met 

analoge en digitale aansluitingen, DAB/FM 

of AM/FM tuner en een keur aan surround-

decoder mogelijkheden. Hij kan direct een 

set Meridian DSP luidsprekers aansturen of 

een analoog 5.1 systeem - of een combinatie 

van de twee. Het vormt het ideale hart van 

een krachtig stereo of surroundsysteem.

Ook bestaat de mogelijkheid de G98 DVD-

Audio/Video speler te koppelen aan onze 

surround controllers.

En dan is daar de 800 Reference Serie 

Optical Disc Speler. Dit is een klasse apart 

en moet ervaren worden om te geloven hoe 

mooi beeld en geluid kan zijn.

G91A DVD Speler/Controller/Tuner 

G98 DVD-Audio/Video Loopwerk

800 Reference Optical Disc Speler





Zowel analoge als digitale audio behoren 

tot het Meridian erfgoed. Vanaf eind 

70er jaren, toen analoog hoogtij vierde in 

consumentenaudio, heeft Meridian haar 

kennis verder ontwikkeld. Met goede reden: 

analoge technologie is van groot belang in 

een digitaal systeem. Toen digitale audio 

uitkwam in de vorm van de Compact Disc 

was Meridian de eerste die een audiofiele 

CD speler op de markt bracht, die zelfs nu 

nog wonderschoon klinkt.

Meridian heeft daarom analoge en 

digitale componenten: twee analoge 

voorversterkers, de ongebalanceerde 

G01 en de dubbel mono, gebalanceerde 

G02. Beide met de optie voor aansluiting 

van een platenspeler. Aan de digitale kant 

zijn onze surround processors niet te 

evenaren. Met analoge, coaxiale en optische 

digitale ingangen en zowel gebalanceerde 

als ongebalanceerde analoge en digitale 

uitgangen. Er zijn drie modellen voor 

verschillende toepassingen leverbaar.

De recent geïntroduceerde G61 is het 

instapmodel van de Meridian surround 

processors, compact vormgegeven 

en met een scala aan mogelijkheden. 

De G68 is te verkrijgen in een aantal 

verschillende uitvoeringen, gebalanceerde 

of ongebalanceerde uitgangen of analoge 

en digitale uitgangen, met of zonder 

videoschakeling en tape/multiroom 

capaciteiten.

De krachtige, ongeëvenaarde 861 Reference 

Surround Processor staat op eenzame 

hoogte met zijn buitengewoon fraaie klank, 

precisie en veelzijdigheid.

Alle drie modellen zijn uitgerust met vele 

surround decodeer mogelijkheden, zoals 

de nieuwste AAC technologie met Dolby 

Digital, DTS, Ambisonics, etc., etc. We 

schrijven de decodeersoftware zelf om er 

zeker van te zijn dat het resultaat gelijk is 

aan het origineel.

De G68 en 861 beschikken over Meridian’s 

baanbrekende Room Correction om 

complexe kamer-akoestiek te corrigeren. 

In tegenstelling tot enkele “kamer EQ” 

systemen, die zich in essentie op de 

luidspreker richten en niet op de kamer, 

erkent MRC dat u waarschijnlijk al een 

paar goede luidsprekers heeft en focust 

zich op het uitvlakken van de “decay” 

(nagalm) tijd van de kamer bij een aantal 

probleemfrequenties. Probleemzones in de 

kamer worden zo geneutraliseerd.

G68 Surround Processor/Tuner 

G01 Voorversterker/Tuner 

861 Reference Surround Processor

G02 Gebalanceerde Dubbel-Mono   
 High-End Voorversterker

G61 Surround Processor

Voorversterkers &  
Surround processors





G57 2 x 200W Stereo Eindversterker 

G56 2 x 100W Stereo Eindversterker 

G55 5 x 100W Eindversterker 

G51 2 x 100W Stereo Receiver 

Meridian componenten zijn ontworpen 

om samen te werken als één systeem. Ze 

hebben een “open” karakter, dankzij onze 

lijn-eindversterkers. Hierdoor bent u in 

staat uw conventionele passieve luidsprekers 

perfect aan te sturen.

Er zijn twee stereo versterkers - één 100W 

en de andere 200W per kanaal. Ook hebben 

we een 5 x 100W meerkanaals versterker 

voor surround toepassingen. Waar hogere 

vermogens nodig zijn of bij multi-versterker 

systemen, bestaat de mogelijkheid tot paring 

van de versterkers door ze te “bruggen”. 

Onze versterkers voldoen aan extreme 

eisen met overgespecificeerde onderdelen 

van hoge kwaliteit, krachtige netvoedingen 

en echte ringkerntransformatoren. Net als 

onze luidsprekers hebben ze lage feedback 

en een hoge dempingsfactor voor minimale 

kleuring en maximale prestaties.

De G51 receiver is de krachtige combinatie 

van een stereo voorversterker uit de 

G Serie met 7 analoge stereo ingangen en 

2 tape-out uitgangen en een AM/FM of 

DAB/FM tuner met een 2 x 100W stereo 

eindversterker.

Eindversterkers
Om de luidsprekers van uw keuze aan te sturen



DSP luidsprekers 
Stijl, elegantie en prestatie

Het DSP luidsprekerconcept is een 

fundamenteel concept. Ruim 15 jaar geleden 

uitgevonden door Meridian is de prestatie 

nog steeds indrukwekkend te noemen, zelfs 

met een kleine kast. Geperfectioneerde 

materialen voor de kastconstructie 

verzekeren resonantievrije en kleuringsvrije 

luidsprekerweergave. Zachte, elegante 

vormgeving zorgt voor een aangename 

aanvulling op uw interieur.

Wanneer u de Meridian dealer bezoekt, 

vallen u waarschijnlijk als eerste de DSP 

luidsprekers op. Hun uiterlijk is uniek, hun 

klank ongelooflijk.

Meridian DSP luidsprekers zijn verkrijgbaar 

in een reeks van afwerkingen. Van hoogglans 

pianolak in het zwart en zilver tot diverse 

andere kleuren op aanvraag (zie binnenkant 

omslag). Ze variëren van compact 

boekenplankformaat, model DSP3100, 

tot ons vlaggenschip, model DSP8000 en 

bieden ongeëvenaarde prestaties voor alle 

soorten muziek en film. Behalve hun formaat 

hebben alle luidsprekers gelijksoortige 

klankeigenschappen, zodat u naar believen 

kunt mixen en matchen met de zekerheid 

dat ze synergetisch zullen samenwerken als 

schakel in uw muzieksysteem. DSP7000 (rechts) met DSP5500HC 
middenkanaal luidspreker

DSP8000 elektronica







Compacte luidsprekers 
De DSP3100 Serie

De DSP3100 vormt een nieuw 

referentiepunt in de ontwikkeling van 

compacte luidsprekers. Ze zijn ontworpen 

als boekenplankluidspreker of voor plaatsing 

op een statief. Bijpassende aluminium 

statieven zijn verkrijgbaar en kunnen 

met zand gevuld worden voor grotere 

stabiliteit en geluidskwaliteit. Bij verticale 

modellen worden universele muursteunen 

geleverd voor een flexibele installatie. 

De middenluidspreker is magnetisch 

afgeschermd. Verkrijgbaar in zwart en 

satijnzilver (zie afbeelding) - passend bij de 

componenten uit de G Serie.

De luidsprekers zijn klankmatig gelijk aan 

de andere Meridian DSP luidsprekers 

en kunnen daarom uitstekend gebruikt 

worden als surround luidsprekers in 

een Meridian DSP systeem. Verder zijn 

ze uitstekend geschikt voor gebruik in 

kleinere kamers of als onderdeel van een 

Meridian multiroom systeem. De precieze 

karakteristieken maken ze bijzonder geschikt 

als studiomonitor, nearfieldmonitor in 

het bijzonder of surroundmonitor in een 

opname- en masterstudio. Een analoge 

actieve versie, de M3100, is eveneens 

leverbaar.

Een goede aanvulling op onze kleinere 

DSP luidsprekers zijn onze subwoofers 

SW1600 en SW5500. Hier worden de beste 

materialen met een state-of-the-art ontwerp 

gecombineerd om te komen tot de ultieme 

subwoofer. Genieten met de nadruk op 

extreem laag; diepte, controle en articulatie.

Iedere subwoofer heeft zowel digitale als 

actieve gebalanceerde/ongebalanceerde 

analoge ingangen. Ze zijn gebaseerd op 

een hoogefficiënte 30cm (12inch) speciaal 

ontworpen lange-slag laagluidspreker. De 

SW1600 gebruikt een enkele luidspreker 

en de SW5500 gebruikt er twee. In beide 

gevallen is de omkasting gesloten voor 

gemak in plaatsing. Ze worden aangestuurd 

door hoogwaardige Klasse G versterkers 

met een ultra-lage uitgangsimpedantie. 

De combinatie van een ideaal magnetisch 

ontwerp, zorgvuldige ster-aarding en zeer 

snelle onderdelen geeft de versterkers hun 

extreem lage ruis en snelle bas, optimaal 

voor zowel muziek als film. De kasten zijn 

gemaakt van 22mm hout met een starre 

mandverankering en bitumen demping 

om een ultra-starre kast te verkrijgen die 

kleuring en resonantie minimaliseert. Een 

beveiligingscircuit controleert continu het 

luidsprekergedrag om superieur te kunnen 

presteren.

DSP3100HC

DSP3100

SW1600 Een ideale subwoofer

Subwoofers
Voor ieder analoog of digitaal systeem





De DSP5200 heeft het elegante uiterlijk 

en geavanceerde ontwerp van Meridian’s 

vlaggenschip, de DSP8000 en van de 

populaire DSP7000 en gebruikt dit in een 

compact ontwerp van minder dan 1 meter 

hoog. Uiteraard is er een bijpassende 

liggende middenluidspreker. Ze zijn ideaal 

voor grotere en kleinere ruimtes en zullen 

recht doen aan ieder systeem in praktisch 

elke omgeving.

Iedere DSP5200 is een combinatie 

van een digitaal cross-over, drie 

speciaal gefabriceerde drivers, drie 

versterkers, twee multi-bit delta-sigma 

converters en microprocessors. Een 

luidsprekersysteem met een imposant 

geluid is het gevolg. Krachtige digitale 

signaalverwerkingstechnologie geeft 

de DSP5200 de onwrikbare, precieze 

detaillering met haarfijne afbeelding en 

dimensie in zowel stereo als surround. 

Dynamiek en laagweergave komen samen 

in een compacte omkasting met een 

schitterend uiterlijk. DSP instellingen geven 

de mogelijkheid voor correctie van vele 

ruimteakoestieken.

De stijlvolle kastconstructie is van 19mm 

dik meerlagige materialen en heeft een 

eigen stijfheid met superieure geometrie en 

DSP5200HC

DSP5200

SW1600 Een ideale subwoofer

Kleine luidsprekers 
De DSP5200 Serie

demping. Deze configuratie, samen met de 

actieve werking, keuze van drivers en DSP 

correctie, zorgt voor een vloeiend, krachtig 

laag en extreem weinig kleuring. Het 

genieten kan beginnen...





De DSP5000 en DSP 5500 luidsprekers 

zijn een ontwerp van naar voren gerichte 

speakers in één kast - via DSP functies kan 

de frequentierespons aangepast worden voor 

verschillende ruimtes en plaatsing. Iedere 

driver heeft zijn eigen 75W eindversterker.

De DSP5000 is een 2,5-weg luidspreker 

met 3 op specificatie gemaakte drivers, 

3 versterkers, 2 delta-sigma converters, 

digitale cross-overs en microprocessors voor 

maximale prestaties in een compact en rank 

ontwerp.

De 3-weg DSP5500 heeft afneembare 

houten panelen met stalen slotbouten om 

eenvoudige kleurwijzigingen of speciale 

afwerkingen mogelijk te maken. Het 

bassysteem gebruikt twee 20cm lange-slag 

composiet laagdrivers. De kast heeft een 

poort aan de onderzijde; deze configuratie, 

samen met de actieve sturing en DSP 

correctie, handhaaft een vloeiend, krachtig 

laag tot 30Hz met zeer geringe mid-laag 

kleuring. De mid-speaker is een op maat 

gemaakte 16cm polypropyleen driver in een 

aparte behuizing.

DSP5500HC

DSP5500

SW5500 subwoofer 
De ideale subwoofer voor beide 
systemen

DSP5000 & DSP5500 luidsprekers
Rank ontwerp met maximale veelzijdigheid

DSP5000HC

DSP5000

SW1600 subwoofer 
De ideale subwoofer voor beide 
systemen



DSP7000 luidspreker
De essentie van de DSP8000 in een kleinere verpakking

Net als Meridian’s vlaggenschip, de DSP8000, 

is de elegant uitgevoerde DSP 7000 adem-

benemend als het gaat om de plaatsing 

van de instrumenten in de ruimte. Zelfs 

kleine lichaamsbewegingen worden duidelijk 

hoorbaar. Het systeem heeft het in zich om 

de meest uitdagende optredens tot leven 

te brengen, van hele orkesten tot enkele 

solisten. Dit uiteraard zonder aan dynamiek 

of resolutie in te boeten.

Iedere luidspreker bevat 2 op specificatie ge-

maakte hoogwaardige lange-slag laagdrivers. 

De hoog en mid-speakers zijn gemonteerd in 

een separate akoestische behuizing: het hoog 

heeft een semi hoorngeladen composiet- 

dome design met een zilveren spreekspoel 

en de mid-speaker gebruikt een op maat 

gemaakte 16cm polypropyleen driver.

De drivers worden aangestuurd door 4 

onafhankelijke hoogvermogens, lage-feedback 

versterkers met een extreem laag ruisni-

veau, zeer veel detail en supersnel laag. De 

elektronica wordt gevoed door een zware 

ringkerntrafo en audiofiele condensatoren.

De luidsprekerkast maakt gebruik van in-

novatieve ontwerptechnieken om extreem 

weinig kleuring en een prachtig transparant 

middengebied mogelijk te maken.



DSP8000 luidspreker
Ons digitale vlaggenschip

Meridian’s DSP8000 zet volledig nieuwe 

standaarden voor helderheid, dynamiek, 

afbeelding en realiteit. De DSP8000 is 

ontworpen om geluid te reproduceren tot 

op vol natuurlijk volume met behoud van 

super hoge resolutie; de werkelijkheid dus! 

Nieuwe constructiemethodes zijn speciaal 

voor deze luidspreker ontwikkeld. Unieke 

laminaten van hout en metaal worden 

toegepast, evenals speciaal ontworpen 

drivers. 

Iedere DSP8000 luidspreker gebruikt 6 

dubbele, hoogwaardige lange-slag laagdrivers. 

Deze basspeakers zijn symmetrisch 

gemonteerd in paren aan de zijkanten van 

de baskast om zo vibraties op te heffen en 

interferentie met de mid- en hoogspeakers 

te minimaliseren. Deze zijn gemonteerd in 

de aparte, gesloten topkast. Het hoog is van 

het semi hoorngeladen composiet-dome 

ontwerp met zilveren spreekspoel. De 

mid-speaker heeft een conus van een unieke 

combinatie van lichte en stijve polymeren 

om een ongekend helder geluid weer te 

geven. De speakers worden aangestuurd 

door 5 onafhankelijke hoogvermogen 

versterkers met lage feedback, gemonteerd 

op een speciaal geëxtrudeerd koellichaam. 

Ademloos genieten is het gevolg.





De installatieluidsprekers van Meridian 

beschikken over de DSP kwaliteit 

technologie en bijbehorende prestaties 

in een vrijwel onzichtbaar te installeren 

behuizing.

Aan de originele DSP420, met dezelfde 

prestatiekarakteristieken als de stand-

alone ontwerpen, hebben we de M420 

toegevoegd. Een actieve, analoge versie met 

dezelfde luidsprekers en eindversterkers. 

In het achterste gedeelte zitten de 

analoge of digitale ingangscircuits en de 

netspanningsaansluitingen in hun eigen 

gesloten compartiment. De luidsprekers 

kunnen vlak gemonteerd worden (geheel 

verborgen) of in de muur (met een grille).

Met onze nieuwe 200 Serie design 

plafondluidsprekers en de 300 Serie in of 

aan de muur gemonteerde systemen bent 

u zeer flexibel. Ze kunnen geleverd worden 

als passieve luidsprekers om aan te sturen 

met conventionele versterkers; als een actief 

analoog systeem, aangestuurd door een 

G41 Speaker Control Unit met 8 x 100W 

eindversterkers en modulair in te pluggen 

elektronisch cross-over dat 5 kanalen audio 

kan bedienen; of als een DSP systeem, 

aangestuurd door een G46 DSP Speaker 

Control Unit met DSP cross-over en 8 x 

100W eindversterkers.

De G41 en G46 Speaker Control Units 

hebben dezelfde vormgeving als de overige 

apparaten uit de G Serie en kunnen 

gemonteerd worden met de G Serie Actieve 

Rack kit. De plafondluidsprekers uit de 

200 Serie zijn 2-weg luidsprekers met een 

20cm lage tonen luidspreker, een centraal 

geïntegreerde tweeter en optioneel cross-

over, geschikt voor vlakke montage of 

inbouw.

De 300 Serie bestaat uit drie ultra platte 

systemen voor inbouw (met grille), 

vlakke montage of opbouw. Alle modellen 

beschikken over 16,5cm lage tonen 

luidsprekers en een ribbontweeter met hoge 

spreiding voor uitmuntende prestaties. De 

luidsprekers worden geleverd met of zonder 

passief cross-over. Een wit, overschilderbaar 

frame en grille wordt bijgeleverd en een 

eenvoudige behuizing is verkrijgbaar. De 320 

heeft een enkele lage tonen luidspreker en 

één tweeter; de afgebeelde 330 heeft een 

extra 20cm Auxiliary Bass Radiator (ABR); 

en de 350 beschikt over 2 laagspeakers en 2 

ABR’s.

In ieder situatie bieden Meridian 

installatieluidsprekers de prestaties van 

de stand-alone ontwerpen in een discrete 

behuizing met minimale visuele inbreuk en 

indrukwekkende kracht.

200 Serie plafondluidspreker

DSP420/M420 inbouwluidspreker

G41 Luidspreker Control Unit

Installatieluidsprekers 
Verborgen voordelen

G46 DSP Luidspreker Control Unit

P330W inbouw systeemelementen





Video connectie

Adembenemend geluid...
Heldere, duidelijke beelden...
Eén bron: Meridian

Meridian biedt u een compleet home theater 
systeem met zowel adembenemend geluid als 
helder, duidelijk, hoge resolutie beeld. (Meridian 
G Serie installatie foto met dank aan AMX UK)

Meridian is de exclusieve fabrikant en 

distributeur van het prestigieuze merk 

Faroudja. Faroudja wordt over de hele 

wereld geroemd vanwege superieure 

videoverwerking en High Definition 

projectors. Omdat deze producten in de 

Engelse Meridian fabriek gemaakt worden, 

kunnen wij complete systemen aanbieden 

die niet alleen adembenemend klinken, maar 

ook over een superieure beeldkwaliteit 

beschikken. Wij noemen het “Meridian 

Digital Theatre”.

De Faroudja de-interlace en scaling-

technologie is al in de Meridian DVD spelers 

ingebouwd. Meridian heeft nu lichtjaren 

voorsprong gekregen op de concurrentie 

door de Faroudja High Definition video 

producten, die samen ontwikkeld zijn met 

Genesis Microchip Inc.

In een normale opstelling verwerkt een 

Faroudja videoprocessor alle videobronnen 

in het systeem, zowel analoog als digitaal. De 

beelden worden gede-interlaced, ge-scaled, 

cross- en upconverted naar High Definition 

1080p resolutie op volle bandbreedte. De 

resulterende HD signalen kunnen digitaal 

van de processor naar een van Faroudja’s 

sublieme videoprojectors of een ander 

digitaal display geleid worden via een DVI/

HDMI verbinding.

Meridian levert de HDMI/DVI 

versterkerproducten uit de HDMAX 

reeks. Deze maken gebruik van een eigen 

technologie om resolutie te verbeteren, ruis 

te verminderen en artefacten tegen te gaan 

bij het gebruik van grotere kabellengtes.

Faroudja’s 60 patenten en 35 jaar ervaring 

in videoverwerking, die vele Emmy® 

Awards hebben opgeleverd, zijn mede 

verantwoordelijk voor een zichtbaar 

superieur bioscoopbeeld van zowel HD 

bronnen als ook uw eigen DVD verzameling. 

Faroudja’s videoproducten vormen de 

perfecte aanvulling op de audioproducten 

van Meridian. Beide zorgen voor een heftiger 

ervaring en brengen u dichterbij de realiteit 

dan u zich nu nog kunt voorstellen.

Dit is het Meridian Digital Theatre: de 

ultieme technologie van home entertainment 

- een unieke manier om uw genieten van 

muziek en film te verhogen.

Geen ander bedrijf kan u een dergelijk 

ontzagwekkende combinatie van digitaal 

geluid en digitaal beeld bieden. De Meridian 

ervaring is er één uit duizenden in uw eigen 

huis: mis deze kans niet.



Mensen achter Meridian 
Uw garantie op tevredenheid

De uitspraak “de mensen maken het bedrijf” 

mag als een cliché klinken, maar nergens is 

dit meer waar dan bij Meridian.

Niet alleen besteden we uiterste zorg 

aan het fabricageproces; bent u eenmaal 

een Meridian bezitter, dan zullen wij ons 

best doen dat u blijft genieten van de best 

mogelijke prestaties van uw systeem en 

componenten.

Wij streven er voortdurend naar de 

prestaties van onze producten te 

verbeteren en van tijd tot tijd ontvangt u, 

als geregistreerd Meridian eigenaar, ons 

nieuws over updates of verbeteringen. 

Soms als software die van onze website 

gedownloaded kan worden of soms als 

nieuwe hardware-optie of revisie die door 

uw dealer of door ons in de fabriek kan 

worden geïnstalleerd.

Meridian heeft zowel in Groot Brittannië 

als in de Verenigde Staten prijzen gewonnen 

voor uitstekende klantondersteuning. Onze 

afdeling ondersteuning bestaat uit experts 

die worden uitgedaagd door complexe 

installaties. Zij staan voor u klaar!



Meridian wereldwijd
Internationale distributie

Meridian’s hoofdkantoor is gevestigd in Huntingdon, Groot Brittannië. Ook hebben we een vestiging in de Verenigde Staten, Meridian America Inc. En een 

netwerk van distributeurs dat zich uitspreidt over de gehele wereld, zoals hier in rood aangegeven. Voor een gegarandeerde nazorg van de hoogste kwaliteit, 

raden wij u ten zeerste aan uw aanschaf bij de dichtstbijzijnde geautoriseerde Meridian dealer in uw land te doen, omdat de dealer waar u uw aankoop doet, 

verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw apparatuur. Voor een complete, geüpdate lijst van internationale distributeurs en een dealerlijst kunt u de Meridian 

website bezoeken op www.meridian-audio.com of de Viertron website op www.viertron.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact zoeken (zie achterzijde).



Kleuren & afwerking

Voor datasheets van producten, 

bouwtekeningen en meer gedetailleerde 

informatie over individuele producten, dient 

u contact op te nemen met uw dealer. 

Een CD-Rom met deze informatie kan 

desgewenst gemaakt worden en de nieuwste 

details kunnen gedownloaded worden van de 

Meridian website: www.meridian-audio.com.

Ook zijn via de website publicaties over 

onze technologie en de principes achter 

onze producten, zoals DSP luidsprekers, 

Meridian Room Correction, onze benadering 

van hoge kwaliteit audio beschikbaar - en 

nog veel meer, zoals software en firmware 

updates. De informatie wordt regelmatig 

vernieuwd als nieuwe producten en gegevens 

beschikbaar komen.

Meridian Audio Limited
Latham Road
Huntingdon, Cambridgeshire PE29 6YE
Groot Brittannië
Tel +44 (0) 1480 445678
Fax +44 (0) 1480 445686
Email info@meridian-audio.com
Web www.meridian-audio.com

Viertron BV
Zuideinde 2
2991 LK  Barendrecht
Tel +31 (0) 180 618355
Fax +31 (0) 180 619967
Email info@viertron.nl
Web www.viertron.nl

Hoogglans Zwart Pianolak 

Maple Satijnglans

Zwart Satijnglans

Hoogglans Zilver 

Kersen Satijnglans

Santos Pallisander Satijnglans

Bordeaux Rood

Racing Green

Diep Blauw

Modena Giallo

Rosso Corsa

De kleine lettertjes

Meridian Audio is een bedrijf in privé eigendom, 
gesticht in 1977. Meridian en Faroudja worden 
ontworpen en gemaakt in onze fabriek in 
Huntingdon, Engeland. Meridian America Inc. is een 
dochteronderneming geheel in eigendom van de 
Meridian Audio Group. Om in de frontlinie van de 
technologische ontwikkeling te blijven, moedigen 
we een beleid aan van continue ontwikkeling van 
onze producten en diensten. Daarom proberen wij 
waar mogelijk upgrade opties aan te bieden wanneer 
verbeteringen zijn doorgevoerd, zodat onze klanten 
hun aankoop up to date kunnen houden. Onze 
distributeurs en dealers zijn zorgvuldig geselecteerd 
en getraind om onze producten te installeren en te 
onderhouden.

Informatie in deze catalogus is correct voor zover 
mogelijk, maar Meridian reserveert het recht 
productspecificaties te allen tijde aan te passen.

“Boothroyd Stuart”, “Meridian” en “Meridian Digital 
Theatre” zijn geregistreerde handelsmerken van 
Meridian Audio Ltd. “Faroudja” is een handelsmerk 
van Genesis Microchip Inc. Andere handelsmerken 
zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Gedrukte voorbeelden kunnen afwijken. 
Verfkleuren anders dan zwarte en zilveren 
lak zijn verkrijgbaar op aanvraag.
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