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De basis van Kroma Audio bestaat momen-

teel uit de drie heren Miguel Castro, Javier 

Millán en Cayetano Castellano. Miguel is de 

ontwerper van de kasten en Javier ontwerpt 

de crossovers en samen zorgen ze voor de 

afstemming. Cayetano, die ook manager is 

van Artesania Audio, zorgt voor de inter-

nationale vertegenwoordiging.

K R O M A  A U D I O  C A R M E N      C h r i s t i a a n  P u n t e r

“Getting an analog vibe from the digital domain,
that’s what our non-oversampling DAC’s are all about. 
And that’s why studio engineers, producers and enthousiats 
alike use them all over the world.”

Flint | Baby Ambre | Citrine | Amethyst | Tuff | Onyx | Jade | Pavane | Adagio | Forte
Find out more at metrumacoustics.com

Anjo de Heus
CEO of Metrum Acoustics
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IE Het motto van Kroma Audio is 
om het hoogste niveau van 
High Fidelity te combineren 

met de natuurlijkheid en het realisme 
van een live optreden. Volgens 
Kroma Audio zijn er te veel 
luidsprekers met kunstmatige 
kleurnuances die de natuurlijke 
klankkleuren van de instrumenten 
schaden en de luisteraar verhinderen 
te vergeten dat ze naar een opname 
luisteren. Het is hun doel om opgeno-
men muziek te reproduceren met een 
overweldigende, realistische live-uitvoe-
ring-achtige getrouwheid.

Technieken

De luidsprekers bevatten zo min mogelijk metalen 
onderdelen: voor de bevestiging van de drivers worden 
bijvoorbeeld thermoplastische schroeven gebruikt. De kasten 
zijn volledig gemaakt van wit Krion, met een inleg van 
koolstofvezel aan de zijkanten. De luidsprekers staan 
gekoppeld aan de grond via meegeleverde en speciaal 
vervaardigde voeten, gemaakt van niet-gespecificeerde en 
wederom niet-metalen componenten.
Het passieve scheidingsfilter bestaat uit componenten van de 
allerbeste kwaliteit van Duelund, Mundorf en zeer speciale 
NOS-componenten en is geïsoleerd door middel van een 
hermetisch gescheiden kamer. De tweeter is gemaakt door 

Hiquphone, een relatief nieuw 
bedrijf onder leiding van de 
voormalige ontwerper van 
Scan-Speak-luidsprekers. De 
twee Mid-woofers zijn 
Scan-Speak Revelator 6,5” 
vervaardigd volgens Kroma 
Audio-specificaties. De 
impedantie is zeer lineair 
and nominaal 8 ohm. 
Gecombineerd met een 

gevoeligheid van 91dB zorgt 
dit voor een zeer verster-

ker-vriendelijke luidspreker. 
Volgens opgave is het minimaal 

aanbevolen versterkervermogen slechts 
15W. De luidsprekers wegen elk 100 kg 

en zijn standaard verkrijgbaar in witte Krion 
met koolstofvezel, maar zijn ook optioneel verkrijgbaar in 
een houtfineer en een echte 24 Karat bladgoud afwerking.
In de Krion-luidsprekerkasten worden verschillende soorten 
hout gebruikt op zorgvuldig geselecteerde plaatsen. Van 
buitenaf zichtbaar zijn de twee basreflexpoorten, vervaardigd 
van massief hout en van een verschillende soort en dikte voor 
elke poort: cederhout voor de middenfrequenties en 
vurenhout voor de basfrequenties. Tenslotte zitten er enkele 
kleine stukken hout op zeer specifieke plaatsen in de kast om 
de energie te verdelen en om het een uiteindelijke afstem-
ming met de meest natuurlijke tonaliteit te bereiken.
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Systeem

De opstelling waarin deze luidsprekers worden beoordeeld, 
bestaat normaliter uit de CH Precision C1 DAC / Streamer / 
Controller en A1 stereo versterker, twee muziekservers: de 
Melco N1ZH en de Antipodes EX en Wilson Audio Watt / 
Puppy 8 luidsprekers. Voor deze recensie werden de Wilsons 
uit het zicht geplaatst bij de linkermuur, met hun ingangen 
kortgesloten. Als uitgangspunt waren de Kroma Audio 
Carmens precies op dezelfde posities opgesteld als de Wilsons 
en zoals later bleek, was dit precies de juiste plek voor hen, 
waarna nog slechts subtiele aanpassingen qua indraaiing 
nodig waren.
De gebruikte luidsprekerkabels zijn de Jorma no.3 en de 
interlink tussen DAC / voorversterker en eindversterkers is 
de Cardas Clear XLR. Alle voedingskabels zijn Belden 19364 
types met Oyaide 004 IEC connectors, behalve die voor de 
eindversterkers die in dit geval van de warmer klinkende 
Oyaide 079 IEC connectors zijn voorzien. Naast de Cardas 
Clear heb ik ook de Transparent Super Gen 5 en AudioQuest 
Water cinch kabels en de CH Precision Balanced Link 
XLR-kabels gebruikt en hoewel ze allemaal hun specifieke 
voordelen hadden, vond ik dat de Cardas Clear XLR over het 
geheel de best gebalanceerde presentatie gaf.

Luisteren

De belangrijkste versterkers die werden gebruikt voor het 
beoordelen van deze luidsprekers zijn de CH Precision A1 
transistorversterker en de Zanden 8120 buizenversterker. De 
eerste is mijn eigen versterker en de laatste werd geleverd 

door Harmony Audio Import samen met de Carmen 
luidsprekers. Hoewel de CH Precision A1 en Zanden 8120 
verschillende karakters hebben, presteerden de Carmens 
helemaal geweldig met beide versterkers. De CH Precision is 
zeer neutraal, technisch onberispelijk en soepel, vloeiend en 
zeer verfijnd en hoewel deze versterker absoluut geen 
romantiek toevoegt, viel mijn mond open meteen na het 
aansluiten op de Carmens, nog zonder warmspelen: wat een 
ongelooflijk natuurlijke en overtuigende klank komt er uit 
deze luidsprekers! 
De Carmens zijn uiterst nauwkeurig, verrassend dynamisch 
en levendig en volkomen levensecht. Dit is vooral duidelijk 
in het middengebied, maar dat gebied staat niet op zichzelf. 
De middentonen hebben hun basis in de bas en hoewel ik er 
zeker van ben dat de mid / treble-luidspreker unit iets 
speciaals is, is het de ongelooflijke samenhang waarmee de 
drie drivers samenwerken, waardoor juist de schoonheid van 
het middengebied opvalt. 
Er is absoluut geen waarneembare overgang tussen de 
luidspreker units, geen faseproblemen en geen pieken waar 
dan ook in het gehele frequentiebereik. Ik overdrijf echt niet 
als ik zeg dat het lijkt alsof de drie luidspreker units van de 
luidspreker als een enkele driver werken. Telkens wanneer ze 
spelen, zit ik met mijn voet te wippen, zonder uitzondering!
De hoge tonen zijn ook fantastisch, niet door in één aspect 
op te vallen, maar door de volledige afwezigheid van 
artefacten. Net als het laag is het hoog volkomen lineair. 
Er is geen hardheid en er zijn geen randjes maar ook geen 
indikking of verzadiging en absoluut geen compressie. 
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Dit is echt heel bijzonder. Dit zijn ook geen luidsprekers 
waarbij je precies in het midden moet zitten voor de perfecte 
weergave. Zelfs op een fauteuil links naast de speaker is het 
geluid nog geheel in balans.
Ongeacht hun hoge precisie klinken de Carmens nooit kaal 
of koel. Hun behuizing is weliswaar resonantievrij, maar ze 
klinken absoluut enorm kleurrijk, krachtig en vol leven. Met 
name piano en zang klinken absurd realistisch, meer nog dan 
met de Wilsons, die ik op dat terrein ook al geweldig vond. 
Het is onvermijdelijk: vanaf de allereerste noten van een 
instrument, stop je onmiddellijk je ongeloof en bezwijk je 
gewoon voor de muziek. Dit is een aspect dat letterlijk 
iedereen die op bezoek kwam, opmerkte.

Nadat ik hersteld was van de eerste euforie in combinatie 
met de A1, slaagde de Zanden 8120 er vervolgens in (met de 
8-ohm uitgangen) om een nog meer emotioneel overtuigen-
de weergave neer te zetten, bij vrijwel volledig behoud van de 
technische uitmuntendheid van de A1. De Zanden doet dit 
niet met kleuring of vervorming, maar door alle geluiden qua 
textuur meer uit te vullen en ze vrijer te projecteren in een 
beeld dat niet alleen meer ruimtevullend is, maar ook beter 
gelaagd en meer 3D. Hoewel de Carmens met de Zanden 
een beetje voller en warmer klinken, en een klein beetje 
donkerder, was de weergave bijna net zo snel, en minstens 
net zo dynamisch en levendig als met de A1. En ook met de 
Zanden was het weer meteen duidelijk dat deze luidsprekers 
een werkelijk uitstekende bas hebben.

Altijd indrukwekkend

De Carmens zijn zeer makkelijk aanstuurbaar. Er is geen 
filter-effect en weinig energieverlies en normaliter kan 
daardoor de kwaliteit van de opnamen kritischer worden. 
Hoewel de Carmens erg onthullend zijn, maken ze altijd 
muziek op een coherente, aanstekelijke manier, zelfs met 
middelmatige opnames. Er is geen enkele opname voorbij 
gekomen die ik niet interessant vond om naar te luisteren, 
sterker nog: met de muziekserver op shuffle kwam ik oude en 
obscure platen tegen die ik normaal nooit draai, en die me 
nu juist in positieve zin opvielen.

Versterkeralternatieven

De Audio Research Ref75 SE heeft normaal gesproken niet de 
meest stevige bas en klinkt vaak wat dun maar in combinatie 
met de Carmens produceerde hij bas met meer autoriteit dan 
ik hem ooit eerder had horen doen. In vergelijking met de 
Zanden heeft de Ref75 SE een heel ander karakter: minder 
sonoor en krachtig, juist meer lichtvoetig, opener in het 
midden en hoog en in zekere zin ook directer en toch werkte 
dit ook heel goed. Los van de verschillen in karakter vond ik 
echter dat beide buizenversterkers het erg goed doen in 
combinatie met deze luidsprekers.
Ten slotte heb ik nog de 45-watt Ayon Scorpio geprobeerd. Ik 
verwachtte er eigenlijk niet zo veel van maar hij deed het over 
het geheel zelfs nog beter dan de Audio Research! Hij heeft 
niet dezelfde mate aan transparantie en verfijning maar maakt 
dit goed met een dynamiek, levendigheid en portie overtuiging 
die ik hier nog niet eerder zo hoorde. De Carmen en Scorpio 
combi maakte muziek op een buitengewoon communicatieve 
manier die me erg aanspreekt, ook al is de Zanden duidelijk 
organischer, verfijnder, meer 3D en over het geheel rijker en 
meer volmondig. Het zou interessant zijn om te zien wat de 
modellen hoger in de Ayon-reeks kunnen bereiken, maar wat 
de Scorpio met zijn bescheiden prijskaartje realiseert is echt 
lovenswaardig.
Mijn mening is uiteraard nog steeds maar mijn mening, 
hoezeer ik ook probeer om alles in perspectief te zetten. 
Maar zoals ik een en ander heb beschreven, zo ervoer elke 
persoon het die deze luidsprekers bij mij heeft gehoord. 
Telkens weer viel het op hoe volkomen realistisch ze klinken 
en hoe meeslepend de weergave is, ongeacht wat er wordt 
gespeeld. Iedereen die ze hoorde vond ze mooi en verschillende 
van mijn audio-vrienden gaven zelfs aan dat dit het beste 
geluid was dat ze ooit hadden gehoord, in mijn luisterruimte 
of waar dan ook.
De setprijs van 57.950 euro had mij al op het spoor gezet, 
maar deze luidsprekers horen echt bij de top. De prijzen voor 
een set Kroma luidsprekers beginnen overigens bij 7.950 
voor een set KA MIMI.

Voor verdere informatie zie de website van de importeur 
www.harmonyaudioimport.com




