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Welkom bij NAD:
New Acoustic Dimension.
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Ervaar meer: www.nad.nl

NAD staat voor “New Acoustic Dimension” en al vanaf 
het eerste moment, meer dan 30 jaar geleden, hanteert 
NAD dezelfde uitgangsprincipes: „Performance“, 
„Simplicity“ en „Value“. 

Deze zijn direct terug te vinden in elk NAD product. De 
uitgangspunten zijn een logisch uitvloeisel van de “Music 
First” filosofie, het streven naar de perfecte weergave.

Performance – Op papier scoort NAD al hoog met indruk-
wekkende gegevens, maar perfecte muziekweergave is 
het ultieme streven. Innovatieve ontwerpen, geselecteerde 
onderdelen en veel “fine-tuning” garanderen hoge muzika-
liteit. Niet alleen meetgegevens maar ook voelbare emotie 
zijn de maatstaf. 

Simplicity – NAD verstaat de kunst van het weglaten. Een 
puur ontwerp zorgt voor eenvoudiger bediening en de daar-
bij horende korte signaalwegen voor betere kwaliteit. Onder 
de kap herbergt zich een veelvoud aan intelligente 
technische details en oplossingen.

Value – Door af te zien van onnodige “toeters en bellen” 
heeft NAD een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en 
klinkt het veel beter dan je voor de prijs zou verwachten. 
Voeg daarbij een garantietermijn tot 5 jaar (alleen bij de 
officiële NAD dealer!) en deze combinatie staat borg voor 
jaren onbezorgd muziek genieten.

Ervaar “Music First”, de nieuwe dimensie.





Ruime keuze voor liefhebbers
Stereo en Home Cinema door NAD
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NAD produkten staan garant voor ultiem klankgenot 
voor elke muziekliefhebber in vrijwel elke situatie. Of 
het nu gaat om de High-End Masters Series modellen 
of de bescheiden geprijsde accessoires zoals een 
losse phono-voorversterker, ze hebben allemaal de 
legendarische NAD geluidskwaliteit gemeen. 

Classic:
Onder HiFi puristen zijn de modellen uit de “Classic” serie 
intussen befaamd geworden: Door te concentreren op 
het wezenlijke, de beste techniek in combinatie met een 
perfecte prijs/kwaliteitverhouding is zelfs voor de meest 
kritische muziekliefhebbers het muziekgenot maximaal.

Theatre
Met de “Theatre” serie maken liefhebbers van een home-
cinema altijd de juiste keuze. Geavanceerde techniek zorgt 
voor een krachtige en meeslepende weergave. Dankzij 
modulaire technologie, is NAD voorbereid op toekomstige 

standaarden en formaten. Deze unieke toekomstgarantie 
is alleen bij NAD te vinden.

Viso
Award-winnende ontwerpen en innovatieve concepten 
voor design liefhebbers heten bij NAD “VISO”: Intuïtieve 
bediening, perfecte weergave en optimale integratie in een 
moderne woonomgeving stellen oog en oor tevreden van 
de veeleisende connaisseur.

Masters
De best denkbare weergave en meesterlijke kwaliteit 
komen samen in de “Masters” serie. Verfijnde componenten 
voor innovatieve circuits verwerkt in toekomstgerichte 
concepten in fraaie resonantie-arme behuizingen maken 
de ultieme luisterervaring mogelijk. Met recht is dit  
“Meesterlijk genieten”.





Een bijzondere ervaring:
Innovaties “made by NAD”
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Al vier decennia is NAD synoniem voor volmaakte 
weergave en heeft in dat streven een veelvoud aan 
technische innovaties ontwikkeld.

Allesomvattende innovatie
Bij NAD gaat het om het complete concept waarbij inno-
vatie niet tot een enkel aspect beperkt blijft. Zo komen 
immer voortschrijdende techniek zoals Audyssey’s Room 
Correction, de steeds beter wordende componenten maar 
vooral het bedieningsgemak samen.
Realistische meetmethoden garanderen dat de opgegeven 
meetwaarden ook daadwerkelijk in een praktische opstel-
ling thuis te ervaren zijn. “New Acoustic Dimension” is meer 
dan een concept, het is een belofte.

Toekomstbestendig
Vooruit denken is ook een innovatie die bij NAD hoort. Zo 
worden voor AV steeds nieuwe technieken geïntroduceerd. 
NAD AV receivers en versterkers met MDC kunnen 
meegroeien door te upgraden met nieuwe modules. Daar-
mee blijft uw investering zijn waarde houden.

Luid en duidelijk!
NAD versterkers worden geroemd om hun prestaties en 
vermogen. Holmgren™ ringkerntransformatoren en Power-
Drive™ technologie leveren daar een belangrijke bijdrage 
aan. Maar zelfs als door overbelasting het fout dreigt te 
gaan, heeft NAD een troef achter de hand: Soft Clipping™. 
Bij (te) hoge volumes produceren versterkers duidelijk 
hoorbare vervorming –Clipping genoemd– die ook schade 
aan luidsprekers kan toebrengen. Soft Clipping™ reduceert 
de vervorming en beschermt daarmee ook de luidsprekers.

Accessoires voor maatwerk
Focus op het belangrijke maar denk vooruit: dat is NAD. Uit-
breiden met een voorversterker voor een draaitafel, of een 
D/A converter voor een mediaspeler of computer? Geen 
probleem, met de uitgebreide reeks NAD accessoires.  

Muziekplezier gegarandeerd!
Wanneer gekocht bij een NAD 
dealer, kan vrijwel elk model on-line 
aangemeld worden voor 5 jaar uit-
gebreide garantie, kosteloos. Veel 
ongestoord plezier met NAD!
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Classic
Focus op wat telt:  
De beste technologie en weergave met een  
optimale prijs/kwaliteit verhouding. 
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Ervaar meer: www.nad.nl/producten

Al bijna 40 jaar lang duurt de stroom van successen 
uit de Classic serie zoals de legendarische 3020 
versterker in de Classic serie.
De Classic serie laat zich kenmerken door maximale 
weergave kwaliteit, gecombineerd met gebruiks-
gemak. “Toeters en bellen” worden bewust gemeden 
om in plaats daarvan hoogwaardige componenten, 
zoals krachtige voedingen en hoge resolutie D/A en 
A/D converters, te kunnen toepassen. Deze focus 
tijdens de productontwikkeling leidt tot wat werkelijk 
belangrijk is: Superieure weergave.

Daarbij loopt de Classic serie voorop in technologie. 
Behalve de traditionele HiFi componenten zoals 
versterkers, CD spelers, receivers en tuners is in 
de Classic serie ook een uitgebreide netwerkspeler 
te vinden. Met NAD’s MDC technologie laten  
desbetreffende apparaten zich gemakkelijk upgraden.



Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

C 165BEE  Stereo Voorversterker

- 6 lijningangen
- 2 tape in- en uitgangen, 2 x pre out
- Phono ingang voor MM en MC
- Klasse-A versterkerschakeling
- Ingangskeuze via stofdichte relais
- Aparte versterker voor hoofdtelefoonuitgang
- Vergulde in- en uitgangsbussen
- Afneembare voedingskabel
- Systeem afstandsbediening SR 8

C 245BEE  4-Kanaals Eindversterker

- 2 x 70 Watt Minimaal continue vermogen bij 8 Ohm 
 in bridge mode
- 4 x 35 Watt Minimaal continue vermogen bij 8 en 
 4 Ohm voor Multiroom of Bi-Amping
- ATOLogic voor Custom Installation
- Ingangen doorgelust voor integratie in omvangrijke
  huis-installaties
- 12 V-Trigger ingang
- Afneembare voedingskabel

C 275BEE  Stereo Eindversterker

- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- 2 x 150 W continue vermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- 250/410/600 W dynamisch vermogen in 8/4/2 Ohm
- Brugmode: 1 x 330 W continue in 8 Ohm
- NAD Soft Clipping™
- Tweevoudig uitgevoerde luidsprekeraansluitingen
- ATOLogic inschakelautomaat
- Vergulde ingangsaansluitingen
- Afneembare voedingskabel

10     Classic

Adviesprijs: € 899,–

Adviesprijs: € 599,–

Adviesprijs: € 1.199,–



Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

- PowerDrive-S™ met ringkerntransformator
- 2 x 40 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- 90/120 W dynamisch vermogen in 8/4 Ohm
- 6 lijningangen, 1 ingang op het voorpaneel
- 3,5mm Mini-jack aansluiting voor bv. MP3 speler
- Hoge- en lagetoonregeling (uitschakelbaar)
- Vergulde in- en uitgangen
- Afstandsbediening AMP 1

- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- 2 x 50 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- 110/150/200 W dynamisch vermogen in 8/4/2 Ohm
- NAD Soft Clipping™
- Voor- en eindversterker ontkoppelbaar 
- 7 lijningangen, 2 tape in- en uitgangen
- 2 subwoofer uitgangen
- 3,5mm Mini-jack aansluiting voor bv. MP3 speler
- Vergulde in- en uitgangen, via relais geschakeld
- Systeem afstandsbediening SR 8

- PowerDrive™, ringkerntransformator
- 2 x 80 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- Functionaliteit uit te breiden via „Modular Design  
 Construction“ Technologie (MDC), bv. MDC PP 375 
 phono module of MDC DAC
- NAD Soft Clipping™
- Voor- en eindversterker ontkoppelbaar (pre-out)
- Systeem afstandsbediening SR 8
- Asynchrone USB aansluiting en optisch digitale  
 ingang (NAD C356BEE Digital)

Stereo Versterker  C 316BEE

Stereo Versterker  C 356BEE/DAC

Stereo Versterker  C 326BEE

Classic     11

Titanium

Titanium

Nieuw

Titanium

Adviesprijs: € 349,–

Adviesprijs: € 449,–

Adviesprijs: € 749,– / € 899,–



Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

C 375BEE/DAC  Stereo Versterker

- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- 2 x 150 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- 250/410/600 W dynamisch vermogen in 8/4/2 Ohm
- NAD Soft Clipping™
- Discrete Class-A voorversterkermodule
- Functionaliteit uit te breiden via „Modular Design  
 Construction“ Technologie (MDC), bv. MDC PP 375 
 phono module of MDC DAC
- Systeem afstandsbediening SR 8
- Asynchrone USB aansluiting en optisch digitale  
 ingang (NAD C375BEE Digital)

C 426  FM/AM-Tuner

- AM- en FM tuner
- RDS-tuner met stationsnamen en radiotekst
- Hoogwaardige MOS-FET ontvanger 
- 30 geheugenplaatsen voor FM of AM
- 8-letterige stationsaanduiding
- Dimbaar display
- Draairegelaar voor eenvoudige bediening
- Blendfunctie voor storingsvrije stereo-ontvangst
- Afstandsbediening TNR 1

- DNLA Streaming Client / Renderer
- Internetradio
- FM/AM/DAB/DAB+ Tuner
- Hoogwaardige Burr Brown D/A-converter
- Ondersteunde formaten: FLAC, AAC, MP3, WMA, 
 WAV/PCM tot 24 bit/48 kHz
- Wi-Fi/ Ethernet- aansluiting 
- S/PDIF Uitgang
- Last.fm Support

C 446  Netwerkspeler
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Nieuw

Titanium

Titanium

Titanium

Nieuw

Adviesprijs: € 1.399,– / € 1.599,–

Adviesprijs: € 299,–

Adviesprijs: € 799,-



Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

- MP3/WMA weergave
- 24 bit D/A-converter
- Spanningsregelaars voor zowel analoog als digitaal
- Hoogwaardige op-amps
- Fraai, dimbaar VFD display
- Coaxiale en optische digitale uitgang
- Vergulde uitgangsbussen
- Afstandsbediening CD 7

- MP3/WMA weergave
- Wolfson Dual Differential 24 Bit/192kHz D/A converter
- Burr Brown Op-amp, ringkerntransformator
- Upsampling tot 192 kHz, instelbaar filter
- USB 2.0 ingang, optische digitale ingang
- Vergulde uitgangsbussen
- Afneembare voedingskabel
- Afstandsbediening CD 9

CD-Player  C 515BEE

CD-Player  C 565BEE

Classic     13

- MP3/WMA weergave
- Burr Brown 24 Bit/192kHz D/A converter
- Burr Brown Op-amp
- Spanningsregelaars voor analoog en digitaal
- Nauw tolerante metaalfilm weerstanden
- Hoogwaardige polypropyleen condensatoren
- Elektrisch geïsoleerde coaxiale digitale uitgang
- Laagohmige uitgangsimpedantie
- Vergulde uitgangsbussen
- Afstandsbediening CD 8

CD-Player  C 545BEE

Titanium

Titanium

Titanium

Adviesprijs: € 349,–

Adviesprijs: € 899,–

Adviesprijs: € 549,–



Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

- 2 x 25 Watt (6 Ohm)
- CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- RDS-Tuner, 30 FM en 30 AM geheugenplaatsen
- Dimbaar, tweeregelig dotmatrix display
- USB aansluiting (weergave; opnemen tot 192 kB/s)
- Drie Analoog in-, twee uitgangen, Mini-jack ingang
- Hoofdtelefoon uitgang, Subwoofer uitgang
- Optische Digitale uitgang
- Timer/Alarm funktie
- Afstandsbediening SR 7

C 725BEE  Stereo-Receiver

Testoverzicht

- PowerDrive™, Holmgren™ ringkerntransformator
- 2 x 50 W continuevermogen in 8 Ohm en 4 Ohm
- NAD Soft Clipping™
- Optionele DB2 en IPD 2 leverbaar
- 5 lijningangen, tape in- en uitgang, sub-out
- Voor- en eindversterker ontkoppelbaar
- Twee paar luidsprekers (A + B)
- Multiroom-uitgang voor 2 zones
- RDS-tuner met 30 stationsgeheugens
- Systeem afstandsbediening SR 8

C 165BEE Stereo, April ́ 10

C 245 Audio, November ́ 11

C 275 Stereo, April ́ 10

C 316BEE Stereoplay, Augustus ́ 10 / Audio, Okt ́ 10 / Stereo, Februari ´11 / Hifi Test, Februari ́ 11 / Hifi News, Juni ́ 10 / HVT Oktober ́ 10

C 356BEE Stereoplay, April ́ 11 / Audio, April ́ 11

C 375BEE Stereoplay, Juni ́ 09 / Area DVD, November ́ 09 / Hifi Test, Maart ́ 10 / Stereophile, Augustus ́ 09 / Hifi Choice, November ́ 09 

C 446 Audio, Oktober ́ 11

C 515BEE What Hifi, Januari ́ 09 / HVT, Januari ́ 09

C 565BEE Audio, Mei ́ 09 / Hifi Test, Maart ́ 10 / Eins Null, Juli/Aug ́ 10 / Home Theatre, Februari ́ 10

C 715  CD-Stereo-Receiver

14     Classic

Titanium

Adviesprijs: € 449,-

Adviesprijs: € 799,-



Graphite

- Ortofon OM5E MM element
- Resonantiearm MDF plateau met viltmat
- Snaaraandrijving met handmatige 33/45 instelling
- Gehard metaal lager
- Synchroonmotor met hoog koppel
- Magnetische antiskating
- Dempende asymmetrisch geplaatste voeten

- Goldring Elektra MM element
- Aluminium toonarm met kogellagers
- Resonantiearm MDF plateau met viltmat
- Snaaraandrijving met handmatige 33/45 instelling
- Gehard metaal lager
- Synchroonmotor met hoog koppel
- Magnetische antiskating
- Dempende asymmetrisch geplaatste voeten

- Ruisarme MM- en MC voorversterker
- Separaat 24volt netdeel
- Op klankkwaliteit geselecteerde componenten
- Subsonisch filter
- Vergulde in- en uitgangsbussen
- Massa-aansluiting
- Extra lijn-ingang (alleen PP 3i) 
- USB uitgang (alleen PP 3i)
- “Vinyl Studio Lite” software (Engels, alleen bij de PP 3i)

Platenspeler  C 552

Platenspeler  C 555i

Phono Voorversterker  PP 2i / PP 3i

Classic     15

Adviesprijs: € 399,-

Adviesprijs: € 549,–

Adviesprijs: € 99,– / € 149,–
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Theatre
Krachtige techniek en unieke technologie voor 
Home Cinema liefhebbers.

Met de modellen uit de Theatre serie van NAD is 
het echt genieten van een onvergetelijke kijk- en 
luisterbelevenis. Niet alleen filmliefhebbers maar ook 
de meest kritische muziekliefhebbers profiteren van 
de extra dimensie die de realistische High-Defenition 
weergave toevoegt.

Vanzelfsprekend geldt ook voor de NAD Surround 
system het “Music First” uitgangspunt. Goede weer-
gave van muziek stelt hogere eisen aan AV producten 
dan alleen filmgeluidseffecten. Om die reden zijn die 
effecten vaak spectaculair maar klinkt muziek bij 
veel AV systemen ronduit matig. Daarom ontwikkelt 
NAD uitsluitend AV modellen die ook excelleren met 
stereoweergave en waar de perfecte bouwstenen 
voor een compleet systeem met perfecte weergave, 
intuïtieve bediening en uitstekende prijs/kwaliteitver-
houding samen komen.

Met “MDC” (Modular Design Construction) houdt NAD 
rekening met de toekomst. De modulaire opbouw 
(vanaf model T757) laat toe dat via technische  
vernieuwingen de NAD receiver up-to-date blijft.

Ervaar meer: www.nad.nl/producten



Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

T 557 / T 577  Blu-ray-Player

T 748  AV-Receiver

T 757  AV-Receiver

- 7 x 40 Watt Min. vermogen bij gelijktijdige belasting  
 van alle kanalen
- Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, DTS HiRes 
 Audio, EARS
- HDMI 1.4 Ondersteuning (3D Video, Audio 
 Return Channel)
- 4 HDMI Ingangen, 1 Uitgang
- Omzetting van analoge SD signalen tot 1080p
- Systeemafstandsbediening AVR 4
- Aansluiting voor optionele accessoires IPD2 en DB2

- 7 x 60 Watt Minimaal vermogen bij gelijktijdige 
 van belasting alle kanalen
- Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, DTS HiRes 
 Audio, EARS
- Audyssey inregelsysteem
- 4 HDMI 1.4 Ingangen, 1 Uitgang
- Omzetting van analoge SD signalen tot 1080p
- MDC upgrade mogelijk van het video-gedeelte
- Zone 2 AV-uitgang
- Systeemafstandsbediening AVR 4
- Aansluiting voor optionele accessoires IPD2 en DB2

- Blu-ray-Disc (incl. BD-ROM, BD-R. BD-RE)
- DVD (incl. DVD±R/RW), CD Audio, CD-R/RW
- Upscaling van SD-DVD tot 1080p (alleen via HDMI) 
- USB 2.0 weergave van audio en beelddata vanaf  
 externe bronnen, ook via netwerk.
- 12bit/148 MHz Video DACs
- 24bit/192 kHz Audio DACs
- Fast Loading en Instant Open
- Wi-Fi (alleen T 577)
- Analoge 7.1 Audio-uitgang (alleen T 577)

Titanium

Nieuw

18     Theatre

Nieuw

Adviesprijs: € 599,– / € 699,–

Adviesprijs: € 899,–

Adviesprijs: € 1.599,–



Aan het eind van het jaar 2011 wordt de omvangrijke 
reeks Theater producten met nieuwe, krachtige mo-
dellen uitgebreid. 

NAD introduceert dan de voorversterker/processor T187 
en twee aanvullende 7-kanaals receivers: de T777 en de  
T787. Vanzelfsprekend zijn deze modellen voorzien van 
het modulaire MDC concept (Modular Design Construction) 

en bieden daarmee een unieke toekomstgarantie. Naast 
het absoluut stabiele vermogen tijdens belasting van alle 
kanalen beschikken deze modellen ook over een tweede 
HDMI-uitgang zodat gelijktijdig een projector en een  
televisie aangesloten kunnen worden. Dankzij de nieuwste 
HDMI-technologie (versie 1.4 oftewel HDMI-High Speed) 
worden ook 3D signalen op hoog niveau verwerkt worden.

De nieuwe NAD receivers  
Winter 2011



Graphite

< 1 Watt
Standy

Graphite

< 1 Watt
Standy

Testoverzicht

- 5 x 100 W continuevermogen aan 8 en 4 Ohm
- 150/200/260 W dynamisch vermogen aan 8/4/2 Ohm
- Afgeschermde Holmgren™ ringkerntransformator
- Modulaire monoblok constructie
- Beveiligingsschakelingen per kanaal
- Solide luidsprekeraansluitingen
- 12 volt trigger ingang
- Afneembare voedingskabel

- 7 x 140 W continuevermogen aan 8 en 4 Ohm
- 230/390 W dynamisch vermogen aan 8/4 Ohm
- Holmgren™ ringkerntransformator
- PowerDrive™
- NAD Soft Clipping™
- Klasse-A ingangsversterkers
- Modulaire monoblok constructie
- Ingangsgevoeligheid per kanaal instelbaar
- Vergulde aansluitbussen
- 12 volt trigger ingang

T 955  5-Kanaals Eindversterker

T 975  7-Kanaals Eindversterker

20    Theatre

T 577 Stereoplay, December ´10 / Digitaltest, Oktober ´10 / Technik, Oktober ´10

T 748 Audio, Oktober ´11

T 757 Heimkino, Oktober ´11

Adviesprijs: € 1.599,–

Adviesprijs: € 2.499,–



Graphite

< 1 Watt
Standy

- 6 x 80 W / 12 x 80 W in 8 en 4 Ohm
- Ingangsniveau per kanaal regelbaar
- Flex-pad voor eenvoudige systeem configuratie
- ATO Logic inschakeling voor Custom Installation
- Uitgangs Management schakeling (OMC)
- Inclusief 19 inch rack bevestigingsset

6/12-Kanaals Eindversterkers  CI 9060 / 9120Adviesprijs: € 1.499,– / € 2.299,– 
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VISO
Prijswinnend design en optimale geluidskwaliteit

Met de VISO serie heeft NAD een productcategorie 
ontwikkeld waar hoogwaardig design, compacte 
afmetingen en perfecte geluidskwaliteit samenkomen.

Zo bestaat de met een RedDot Award bekroonde 
serie uit ‘all-in-one’ modellen, die niets te wensen 
overlaten en zich op elegante wijze aan iedere woon-
ruimte aanpassen.

Met VISO koppelt NAD klankkwaliteit aan design, 
hoogwaardige weergave en eenvoudige bediening 
- understatement in zijn puurste vorm en op het 
hoogste klankmatige niveau. 

Ervaar meer: www.nad.nl/producten



Black

VISO THREE  CD-Receiver

- 2 x 50 Watt bij gelijktijdige belasting op alle kanalen
- FM / AM RDS Radio met 30 voorkeuzeplaatsen
- USB ingang voor bv USB sticks of een harde schijf
- iPod Dockingstation IPD 2 meegeleverd
- Afstandsbediening VR 3
- Aansluiting voor optionele DAB+ module NAD DB 2

Met de Lifestyle productlijn heeft NAD een tijdloos 
Design ontworpen, waar een compacte behuizing met 
grote NAD klankkwaliteit gecombineerd wordt.

Adviesprijs: € 899,–



Glossy
Black

iPod Dockingstation  VISO 1

Systeemluidsprekers  VISO TWENTY

- Baanbrekende digitale technologie en audio kwaliteit
- Direct Digital technologie voor pure geluidskwaliteit 
- Bluetooth Technologie (AptX)
- Bassreflex Luidsprekers 
- Laadfunctie voor iPod Modellen
- Optisch digitale ingang
- Component video uitgang
- Afstandsbediening TNR 1

Nieuw

VISO    25

Testoverzicht

Hifi Test, Juni/Juli ´11 VISO THREE

- Hoogwaardige 2.1 Luidsprekers incl. Subwoofer
- Technisch en optisch op de NAD VISO receivers  
 afgestemd
- Hoogglans lak

Adviesprijs: € 899,–

Adviesprijs: € 599,–
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Zo’n 40 jaar geleden werd met ‘New Acoustic 
Dimension’ de klankmatige hoeksteen waarmee 
iedereen die met NAD verbonden is zich tot op de 
dag van vandaag verbonden voelt. NAD producten 
worden dóór en vóór muziek- en filmliefhebbers 
gemaakt. 

Met die achtergrond ontwikkelde NAD een productlijn 
waarvan de componenten absoluut compromisloos 
moesten zijn. Na jarenlange, intensieve ontwikkeling 
creëerde het team rondom NAD mede-oprichter en 
hoofdontwerper Björn Erik Edvardsen een waar 
meesterwerk: de NAD Masters Series. Alle typische 
NAD deugden komen in de Masters Serie optimaal 
tot uitdrukking. 

Tijdens de ontwikkeling van de Masters Series werd 
met lateraal denken het beste gecombineerd uit 
traditionele kennis met innoverende techniek. Met als 
resultaat de introductie van nieuwe, baanbrekende 
versterkertechnologieën, intelligente detailoplos-
singen en een buitengewone bouwkwaliteit. De klank-
matige prestaties van de Masters Series zijn daardoor 
overweldigend - de klank van meesterschap.

Ervaar meer: www.nad.nl/producten

Masters
De referentie voor meesterlijk klankgenot.



Vele versterkers claimen digitaal te zijn, slechts enkele zijn het. In feite is de  
Masters Series M2 een D/A converter met 2 x 250W uitgangsvermogen. Met de 
gepatenteerde Direct Digital Feedback Technologie (DDFA), Digital Soft Clipping™, 
Digital PowerDrive™ zet de M2 nieuwe maatstaven, ongeacht prijs en bereikt een 
voorheen onbereikbaar klankniveau. 

De M3e geïntegreerde versterker staat garant voor pure, onversneden muziek. Door 
de absolute afwezigheid van hoorbare vervorming of ruis benadert de NAD M3e de 
ideale versterker als nooit tevoren: Het resultaat van het combineren van innovatieve 
analoge technieken en intelligente digitale aansturing. 

– 2 x 250 Watt Continue vermogen, 2 x ≥ 450  
 Watt dynamisch IHF-vermogen (bij 4 Ohm)
– Premium A/D converters voor analoge bronnen
– Digitale ingangen (S/PDIF): AES/EBU (XLR),
 2 x coaxiaal, 2 x optisch
– Digital SoftClippingTM 
– Digital PowerDrive TM

– Digitaal filter ter compensatie van   
 de luidspreker impendantie, instelbaar op  
 2/4/5/6/7/8/>8 Ohm
– 12V-Trigger-In- en uitgang, IR-ingang
– Seriële RS-232-aansluiting
– NAD afstandsbediening M2

– 2 x 180 Watt Continue vermogen aan  
 8 en 4 Ohm - 10 Hz – 20 kHz en < 0,03%  
 vervorming, bij gelijktijdige belasting van beide  
 kanalen
– 2 x 280 Watt aan 8 Ohm, 2 x 480 Watt aan  
 4 Ohm en 2 x 785 Watt aan 2 Ohm dynamisch  
 vermogen
– NAD PowerDrive™
– Twee-traps voeding voor hoge spanning 
– Dual-Mono-schakeling
– Twee NAD Holmgren Transformatoren
– M3e Systeemafstandsbediening
– ZR-3 Afstandsbediening voor 2e Zone

M2  Digitale-Stereo-Versterker  

M3e  Dual-Mono-Versterker

28    Masters

Adviesprijs: € 5.999,– 

Adviesprijs: € 3.999,–
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AV-Voorversterker Processor  M15 HD2

De processor-voorversterker M15HD2 herdefinieert niet alleen de klank van een 
High-End thuisbioscoop, maar biedt ook nog eens een unieke toekomstgarantie. 
Dankzij de innovatieve modulaire opbouw (MDC) kan de M15HD2 aangepast  
worden aan nieuwe technische ontwikkelingen en daarmee up-to-date blijven in 
een steeds veranderende wereld.

– Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,
 Linear PCM, Dolby Digital Plus, DTS-HD
 High Resolution Audio, DTS 96/24
– DTS Neo:6, Dolby ProLogic IIx, EARS,
 Enhanced Stereo
– Audyssey MultEQ Pro
– MDC (Modular Design Construction)
– 7.1 Analoog-ingang
– Lip-sync (tot 200 ms)
– Geavanceerde schakelende voeding voor  
 digitale-en videotoepassingen
– Klassieke AC-adapter met C-kern transformator  
 voor de analoge audio-levels
– Tweede Zone met Video uitgang
– Derde en vierde zone met onafhankelijke bron  
 en volume selectie
– Programmeerbare afstandsbediening met  
 backlit LCD-display HTRM

7-Kanaals-Eindversterker  M 25

– 7 x 160 Watt Continue vermogen aan 8 en
 4 Ohm bij 20 Hz – 20 kHz en < 0,03%
 vervorming, bij gelijktijdige belasting alle  
 kanalen
– 220 Watt aan 8 Ohm, 385 Watt aan 4 Ohm en
 485 Watt aan 2 Ohm dynamisch vermogen
– THX Ultra 2 gecertificeerd
– NAD PowerDrive™ Technologie
– NAD Holmgren Ringkerntransformator
– NAD Soft Clipping
– Precies en ruisarm ingansniveau regeling
– Speciale vergulde aansluitingen
– 12 V Trigger-ingang voor complexe  
 meerkanaals installaties
– Afneembaar netsnoer

De M25 is één van de krachtigste meerkanaals versterkers en is met zijn 
zeven onafhankelijke kanalen het ideale uitgangspunt voor een overweldigend 
bioscoopgevoel. De M25 biedt naast zijn ongelooflijke vermogen ook buitengewone 
muzikaliteit: precisie en dynamiek zetten de maatstaf.

Adviesprijs: € 4.999,–

Adviesprijs: € 3.499,–
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Testoverzicht

M 2 Stereo, Januari ´11 / Hifi News, Juni ´10

M 25 Audio November `06 / Audiovision, Juli/Aug ´07 / Home Vision, December ´07 / Music&Emotion, December ´06

M 3e FWD, Juli ´10 / HET, Januari ´08 / Hifi World, Februari ´07  / Image Hifi, Mei ´11

M 56 Stereoplay, Juni ´10 / Stereo, Augustus ´10 / Heimkino, September ´10 / Heimkino, Jan/Feb ´11

Behalve een perfecte Blu-ray speler, voor veeleisende High Definition 
thuisbioscopen, is de M56 ook een hoogwaardige DVD- en CD-speler. Bovendien 
is de M56 een moderne media netwerkspeler waarmee, dankzij ingebouwde Wifi-n 
gemakkelijk gestreamd kan worden.

M56  Blu-ray Player

– Wi-Fi
– Upscaling van SD-DVD tot 1080p (HDMI)
– Audio-Formaten: Dolby TrueHD, Dolby Digital,
 Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD MA, MP3,
 WMA, LPCM, PCM
– Blu-ray-weergave in 1080p op 24/50/60 Hz
– Picture-in-Picture, Network/BD Live 2.0
– Gelijktijdig afspelen in HD en SD
– Optisch- en Coaxiale digitale uitgang
– Analoge Audio-uitgang Stereo
– Analoge Audio-uitgang 7.1
– Ethernet
– USB 2.0 weergave van Audio- en Videodata   
 vanaf een externe bron
– USB HD (NTFS/FAT) ondersteuning
– NAD afstandsbediening M56

Adviesprijs: € 2.499,–



De NAD Masters-Series zet met de nieuwe model-
len van eind 2011 nieuwe maatstaven voor digitale 
signaalverwerking.

De Masters M50: Een geniale combinatie van een CD/
DVD/BD transport en audio netwerkspeler ineen, waarmee 
HD audio bestanden (tot 192kHz/24bit) gestreamd kunnen 
worden (ook draadloos, WiFi is geïntegreerd) van een 
computer, NAS of USB opslag zoals de M52. 
Als ideale partner voor de M3e versterker en M50 Transport/

Netwerkspeler dient de HD audio M51 D/A converter zich 
aan met een veelvoud aan aansluitingen: USB (ook als 
externe geluidskaart), SPDIF coax en optisch, AES/EBU 
en, uitzonderlijk, HDMI in/uit.

Om alle muziekbestanden veilig op te slaan is er de NAD 
M52. Vele Terabytes staan in stilte ter beschikking in een 
RAID configuratie waardoor, zelfs bij uitval van een harde 
schijf, de bestanden niet verloren gaan.

De nieuwe Masters modellen



MDC-Modules
De toekomst is al ingebouwd: MDC

MDC is een unieke technologie, alleen te vinden bij NAD. MDC (Modular Design Construction) maakt het mogelijk verschillende NAD 
AV-receivers en versterkers op te waarderen en ook in de toekomst op het nieuwste technologische peil te brengen door het wisselen of  
toevoegen van modules. De verschillende signaalverwerkende secties zijn in zelfstandige modules ingebouwd en kunnen naar wens  
eenvoudig worden ingezet als de technische vooruitgang nieuwe mogelijkheden biedt, of gewoon als er behoefte is aan een upgrade. Op 
deze manier blijft de receiver of versterker actueel en behoudt daardoor voor lange tijd zijn waarde.

- Dolby Digital HD, DTS-MA HD, HiRes Audio
- NAD EARS
- Audyssey Setup
- voor T 765, T 775, T785 en T 175
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AM 100  HD-Audio Module

AM 200  HD-Audio Module 

- Dolby Digital HD, DTS-MA HD, HiRes Audio
- NAD EARS
- Audyssey™ MultEQ XT, MultEQ Pro, Dynamic EQ 
 en Dynamic Volume; Dual High Speed
- voor T 765, T 775, T785 en T 175

Adviesprijs: € 399,– 

Adviesprijs: € 499,– 



D/A Converter Module  DAC

- Asynchrone USB aansluiting
- Optische Digitale ingang
- 192k/24bit ondersteuning via SPDIF
- Voor inbouw in C356BEE en C375BEE

VM 150   HDMI 1.4a Video Module
- 3 HDMI ingangen en 2 HDMI uitgangen
- Ondersteuning van alle verplichte 3d formaten
- Audio Return Channel (ARC)

VM 150 X  HDMI 1.4a Uitbreidingsmodule
- 3 HDMI ingangen 
- Ethernet aansluiting voor IP-control
- Data Poort aansluiting voor IPD2
-  alleen te verkrijgen in combinatie met VM 150

MDC     33

Phono-voorversterker Module  PP 375

VM 150 / VM 150X

- Ruisarme MM- en MC voorversterker
- Voor inbouw in de C 356BEE en C 375BEE
- Interne voeding via versterker
- Massa-aansluiting
- Vergulde in- en uitgangsbussen

Nieuw

Nieuw

Adviesprijs: € 199,–

Adviesprijs: € 129,–

Adviesprijs: € 499,– / € 199,–



Graphite

HTR3 / HTRM  Afstandsbediening

- NAD functies voorgeprogrammeerd
- Leert tot 352 instructies van andere afstands 
 bedieningen
- Kan 8 apparaten aansturen
- Programmeerbare macro functies (max. 64 instructies)
- Eenvoudige cursor sturing
- IR signaal is ook geschikt voor 500 kHz
 Alleen voor de HTRM:
- Verlicht en dimbaar LCD display
- Mini USB aansluiting voor PC configuratie 

NAD biedt een reeks van uitgekiende accessoires aan waarmee u uw stereo of surround systeem kunt uitbreiden.

Zo is het mogelijk om een iPod aan te sluiten op uw NAD receiver en op afstand te bedienen. Of u kunt uw complete NAD installatie op afstand be-
dienen, ook al staat deze uit het zicht. Met één van de universele afstandsbedieningen vervangt u de drie of vier losse afstandsbedieningen die nu op 
tafel liggen. U heeft nog een collectie grammofoonplaten die u naar de PC wilt overzetten? Voor al deze gevallen, heeft NAD de perfecte accessoire.

Accessoires
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DAC 1  Wireless USB Converter

- Geen Wi-Fi nodig om draadloos muziek te streamen
- Ondersteuning voor PC en Mac
- Burr Brown OPamps 24bit/192kHz
- Sample frequentie 48kHz/16bit
- 2.4 GHz met ca. 40m bereik
- Coaxiaal digitale uitgang
- Analoge audio-uitgang

Nieuw

Adviesprijs: € 89,– / € 149,–

Adviesprijs: € 299,–
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IR-ontvanger  NADLINK 4

 Bestaat uit:
- Infrarood ontvanger
- Verbindings module
- Ontvanger verbindingskabel
- Apparaat verbindingskabel
- 5 meter verlengbare kabel
- Stekker netadapter AC230 V/DC12 V

- Analoge stereo-uitgang (RCA)
- S-Video-uitgang
- Geïntegreerde accu oplader
- Geschikt voor de C725BEE, T175, T187, T737, T747,  
 T748, T755, T757, T765, T775, T777, T785, T787,  
 VISO TWO, VISO THREE en VISO FIVE
- Met NAD afstandsbediening bedienbaar
- Netvoeding en afstandsbediening meegeleverd
- Voor iPod® compatibiliteit: www.nad.nl

- DAB / DAB+ ontvanger 
- Geschikt voor de C725BEE, T175, T187, T737, T747,  
 T748, T755, T757, T765, T775, T777, T785, T787,  
 VISO TWO, VISO THREE en VISO FIVE
- Stroomverzorging, signaal, data, alles via één kabel 
- DAB zendernaam en data in display van 
 receiver, bedienbaar via receiver AB

DAB-Module  DB 2

iPod Dockingstation  IPD 2  
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Nieuw

Adviesprijs: € 79,–

Adviesprijs: € 149,–

Adviesprijs: € 249,–



Technische Gegevens
Afmetingen en kleur: De opgegeven diepte is zonder knoppen of aansluitingen aan voor- of achterzijde. Kleuren van behuizingen in deze brochure kunnen anders overko-
men in realiteit en onderling afwijken, check bij uw NAD dealer.

NAD uitgangsvermogen: Met „Full Disclosure Power“ onderscheidt NAD zich duidelijk van de meeste fabrikanten bij het meten van uitgangsvermogen: Gemeten wordt het 
continuevermogen aan alle kanalen gelijktijdig (4 en 8 ohm), binnen de gespecificeerde vervorming en over het volledige frequentiebereik (20 – 20.000 Hz).

Wijzigingen voorbehouden: NAD streeft er voortdurend naar haar producten te verbeteren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Meer informatie over NAD, haar producten en geautoriseerde NAD handelaren is te vinden op de internetsite van AND Benelux BV, NAD importeur voor de Benelux. Contactge-
gevens op de laatste pagina van deze brochure 

De kleuren en afwerking in de afbeeldingen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren en afwerking.

   Garantie: NAD producten, verkocht door AND Benelux geautoriseerde NAD dealers, hebben een garantieperiode van 2 jaar. Na   
   registratie binnen 21 dagen na aanschaf op de website www.officialanddealer.net kan deze tot 5 jaar verlengd worden (voor registratie en  
   bepalingen, raadpleeg de website). Op apparaten met ontbrekende, veranderde of onleesbaar gemaakte serienummers wordt geen  
   garantie gegeven. Wij raden u aan NAD producten alleen via de geautoriseerde NAD dealer aan te schaffen. Kijk op www.nad.nl/dealers  
   voor een geautoriseerde NAD dealer bij u in de buurt.

Opmerkingen: MP3 audio-compressietechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS-A. ProLogic IIx, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD en het 
Double ‚D‘ Symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS NEO:6, DTS 96/24 en het DTS-
Symbol zijn gedeponeerde handelsmerken van Digital Theater System, Inc. iPod is een gedeponeerd handelsmerk van Apple, Inc. Audyssey, Audyssey MultEQ XT en alle 
Audyssey Logos zijn gedeponeerde handelsmerken van Audyssey Laboratories.
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Stereo Voorversterker

C 165BEE - 6 435 x 99 x 315 6,0
Stereo Eindversterker

C 245BEE 4 x 35 - 435 x 95 x 315 7,3
C 275BEE 2 x 150 - 435 x 150 x 378 14,6
M 25 7 x160 - 435 x 212 x495 43,7
Stereo Versterker

C 316BEE 2 x 40 6 435 x 80 x 286 5,5
C 326BEE 2 x 50 7 435 x 116 x 332 6,9
C 356BEE 2 x 80 7 • 435 x 131 x 337 8,7
C 356BEE/DAC 2 x 80 7 • • • 435 x 131 x 337 9,3
C 375BEE 2 x 150 7 • 435 x 150 x 396 15,3
C 375BEE/DAC 2 x 150 7 • • • 435 x 150 x 396 15,9
M 2 2 x 250 2³ • • • • 435 x 148 x 502 20,2
M 3e 2 x 180 7 • 435 x 147 x 432 23,5
FM/AM-Tuner

C 426 - - 435 x 80 x 285 4,0
Netwerkspeler

C 446 - - • • • • • • • • • • 435 x 98,5 x 341 4,6
CD-Player

C 515BEE - - • • • • • • • 435 x 65 x 249 3,5
C 545BEE - - • • • • • • • 435 x 86 x 293 4,9
C 565BEE - - • •¹ • • • • • 435 x 86 x 293 5,3
Platenspeler

C 552 / C 555i - - 447 x 115 x 356 5,3
CD-Stereo-Receiver

C 715 2 x 25 - • • • • • • 213 x 116 x 362 4,5
Stereo-Receiver

C 725BEE 2 x 50 7 • • • 435 x 150 x 396 9,4
Phono Voorversterker

PP 2i - - 135 x 48 x 75 0,6
PP 3i - 1 • 135 x 48 x 75 0,6
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A  voor aansluiten van USB sticks of harde schijven
B  voor aansluiten op een PC of Mac
¹   incl. optische ingang 
²   inkc. IPD2
³   een paar symmetrisch
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Blu-ray Player

T 557 - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 60 x 280 3,5
T 577 - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 60 x 280 3,5
M 56 - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 114 x 273 8,5
AV-Voorversterker

M 15 HD - - • • • • • • • • • 435 x 145 x 380 13,1
AV-Receiver

T 748 - 7 x 40 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 167 x 397 11,5
T 757 - 7 x 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 172 x 397 15,4
AV-Eindversterker

T 955 - 5 x 100 435 x 155 x 365 20,0
T 975 - 7 x 140 435 x 180 x 453 33,0
CI-Eindversterker

CI 9060 - 6 x 80 435 x 150 x 450 26,4
CI 9120 - 12 x 80 435 x 150 x 450 36,5
CD- Receiver

VISO THREE - 2 x 50 • • • • • • •² 435 x 115 x 325 8,6
iPod Dockingstation

VISO 1 - 2 x 50 • •
Systeemluidspreker

VISO TWENTY - 110 (Sub) 244 x 375 x 395 (Sub) 19
129 x 205 x 178 (Mon) 2,4
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Full Disclosure Power

EARS

Audyssey

NAD begrippen

Krachtig laag en precies hoog, bij alle volumes en vooral bij dynamiekrijke muziek of krachtige geluidseffecten 
bij films: NAD versterkers en receivers overtuigen met ruimschoots vermogen. Het door NAD opgegeven ver-
mogen onderscheidt zich van vele andere fabrikanten die een onrealistische „wind-in-de-rug, berg-af en plank-
gas“ meetmethode hanteren om mooie cijfertjes in de brochure te laten zien. 
Het verschil: Het continue vermogen wordt gemeten, niet alleen een impulsvermogen. Het vermogen wordt 
gemeten met alle kanalen volledig uitgestuurd, niet slechts aan een of twee kanalen. Het vermogen wordt 
gemeten over het hele frequentie-spectrum, niet slechts aan 1kHz. Gemeten wordt aan zowel 4 en 8 ohm, niet 
die impedantie die toevallig het hoogste resultaat levert. Het opgegeven vermogen is binnen de opgegeven ver-
vorming (typisch altijd lager dan 0,08%). Met Full Disclosure Power krijgen deze specificaties weer betekenis.

EARS (Enhanced Ambience Retrievals System) is een door NAD ontwikkeld proces dat met behulp van digitale 
signaalprocessoren (DSP’s) uit een bestaand stereosignaal een zeer realistisch surroundsignaal te genereren 
voor weergave op meerkanaals-installaties.
EARS werkt volgens het principe dat de meeste goed opgenomen stereo-opnames een bepaald aandeel aan 
akoestische informatie bevatten. Deze wordt uit het signaal geïsoleerd en naar de achterluidsprekers geleid. 
Het tweekanaals stereosignaal wordt daarbij niet kunstmatig in een vijfkanaals-signaal geperst, maar blijft, met 
“Music First” als uitgangspunt, grotendeels onaangetast.

Het “Music First” concept laat zich perfect combineren met de allernieuwste technologieën. Een goed voorbeeld 
is het geavanceerde “Audyssey” Room Correction systeem waarmee de nieuwste NAD AV receivers uitgerust 
zijn. Met één druk op de knop worden de akoestische invloeden van de luisterruimte geanalyseerd en ver-
volgens gecompenseerd door middel van een krachtige processor. Audyssey is duidelijk krachtiger en preciezer 
dan vele andere inmeetsystemen en samen met de Audyssey ingenieurs heeft NAD een afstemming ontwikkeld 
die nog verder aan de beroemde NAD klank bijdraagt. Het resultaat is zo indrukwekkend dat u nooit meer zon-
der wilt. Now Home Theater is as good as NAD.
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Soft Clipping

MDC 

Power Drive / S

Dankzij een ruim gedimensioneerde, intelligente voeding met de slimme adaptieve „PowerDrive“ schakeling 
maakt het niet uit of de luidspreker een hoge of lage impedantie heeft, er is altijd ruimschoots een optimale com-
binatie van stroom en spanning voorhanden. Een ander voordeel van deze schakeling is het enorme dynamische 
bereik van NAD versterkers. Het resultaat is duidelijk hoorbaar: grote reserves bij alle soorten muziek met strak  
doortekend laag, transparant midden en briljant, gedetailleerd hoog. Voor de nieuwe NAD C316BEE versterker 
heeft NAD een vereenvoudigde versie (PowerDrive-S) ontwikkeld met dezelfde voordelen.

Zowat elke versterker gaat bij te hard spelen vervormen: er wordt meer vermogen gevraagd dan voorhanden is, 
het z.g. “Clipping”, zeer schadelijk voor luidsprekers. Met “Soft Clipping” hebben NAD versterkers een uitge-
kiende schakeling die deze onvermijdelijke vervorming in toom houdt. Zo worden uw luidsprekers beschermd 
tegen overbelasting door deze schadelijke pieken en blijft slechts muziek over.

Met NAD’s unieke „Modular Design Construction“ (MDC) hebben NAD AV receivers al rekening gehouden met 
de toekomst. Dankzij de modulaire constructie (goed herkenbaar aan de achterzijde) kunnen modules voor 
nieuwere gewisseld worden voor bijvoorbeeld nieuwe technologieën. Zo laten alle AV apparaten vanaf de T757 
zich door het uitwisselen met de nieuw verkrijgbare MDC modules volledig upgraden naar de laatste HD audio 
en video standaarden. Zo blijft een NAD AV receiver een goede toekomst investering. Kijk op www.nad.nl/mdc 
voor een compleet overzicht van alle beschikbare NAD MDC modellen.

NAD begrippen

Ervaar meer: www.nad.nl





De geschiedenis van NAD gaat terug tot 1972 toen een 
groep vooruitdenkende HiFi dealers en importeurs 
de koppen bij elkaar staken om een andere weg in te 
slaan, weg van de toenmalige HiFi massaproducten 
die zich kenmerkten door toeters en bellen, veel uit-
gangsvermogen in de folder maar met teleurstellende 
geluidskwaliteit.

Hieruit ontstond “New Acoustic Dimension”, later afgekort 
als NAD, met Marty Borish en Bjørn Erik Edvardsen aan 
het hoofd van een klein team voor de zakelijke leiding en 
ontwikkeling. Het uitgangspunt was simpel. Ontwikkel  
producten die bedoeld zijn voor een zo goed mogelijk  
presteren in de dagelijkse praktijk, niet alleen op een 
meetbank in een testlaboratorium. Producten die goed 
klinken: Music First. 

Met uitgelezen, originele ontwerpen, op klank geselec-
teerde componenten, royale voedingen, uitgekiende print 
lay-out en praktische, bruikbare features vond NAD al 

snel waardering en erkenning. De NAD 3020 versterker is 
een legendarisch voorbeeld: ’s-Werelds meest verkochte  
versterker wordt wereldwijd door zowel muziekliefhebbers 
als de vakpers gezien als een mijlpaal in de HiFi geschie-
denis.

Inmiddels is NAD een gevestigd, gerenommeerd merk 
met het hoofdkwartier in Canada en leeft dezelfde  
filosofie uit de begindagen nog voort, waarbij Bjørn 
Erik Edvardsen een team leidt van enthousiaste  
ingenieurs die zelf bovenal ook muziekliefhebbers zijn. 
De typenummers van veel modellen dragen daarom zijn  
initialen: BEE. 

In elk NAD model schuilen bijzondere en innovatieve tech-
nieken zoals bv. PowerDrive en Soft Clipping en ruim 30 
jaar HiFi ervaring en geschiedenis.
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