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PrimaLuna at  
The Venetian
Inmiddels zijn de PrimaLuna versterkers 
wereldwijd bekend geworden. Op de high 
end beurs in Slowakije werd zelfs een ‘top 
ranking’ behaald als best klinkende verster-
ker. Durob lijkt op de CES één van de vaste 
Nederlandse exposanten te zijn geworden. 
Kort voor de CES 2009 was er ‘breaking news’ 
uit Vlijmen. Herman van den Dungen heeft 
de Deense high end merken Thule Audio en 
Bow Technologies overgenomen. Merken die 
jaren in Nederland verkrijgbaar waren, maar 
die om wat voor redenen ook een beetje 
naar de achtergrond waren verdwenen. Dat 
de merken door deze overname een nieuwe 
impuls krijgen, lijkt bijna een vaststaand 
feit. In de ruime kamer van het Venetian 
hotel konden we alvast het nodige gewaar 
worden van Durob’s plannen. We maakten 
kennis met een complete nieuwe Prima-
Luna ProLogue Premium lijn. Zowel qua 
vormgeving, als aan de binnenkant heeft 
deze range drastische wijzigingen onder-
gaan in vergelijk met de bekende ProLogue 
modellen. Evenals de DiaLogue lijn herbergt 
de Premium range een nieuwe generatie 
Adaptive Auto Bias Board. Deze aanpassing 
zorgt er onder andere voor dat het apparaat 
nog beter beschermd is tegen storingen en 
andere onvolkomenheden die zich zouden 
kunnen voordoen. Kortom de toch al zo 
betrouwbare PrimaLuna’s zijn nog een stuk 
betrouwbaarder geworden. Ook krijgen alle 
nieuwe PrimaLuna producten een zoge-
naamd PTP en OTP circuit aan boord. Dit 
staat voor respectievelijk Power Transformer 
en Output Transformer Protection. De Power 
Protection zorgt ervoor dat wanneer de ver-
sterker door overbelasting of een storing in 
de problemen dreigt te komen, een interne 
thermische schakeling in werking treedt en 
de transformator uitschakelt voordat er ver-
dere schade aangericht kan worden. Nadat 
de voedingstrafo afgekoeld is en het onder-
broken contact weer is hersteld, functioneert 
het apparaat weer als voorheen. Het OTP 
circuit dat direct is gekoppeld aan de uit-
gangstransformatoren zorgt eveneens voor 
een extra bescherming zodat elk PrimaLuna 
apparaat eigenlijk compleet beschermd 
is tegen de gevolgen van problemen van 
binnen- en buitenaf. De PrimaLuna’s kennen 
nog meer nieuwigheden, maar een echt 

opvallende ingreep is toch wel de extra 
EL-34/KT-88 bias switch. Door simpelweg 
een knop op de zijkant om te schakelen 
kun je de bias van ofwel de EL-34 buis 
ofwel KT-88 buis optimaal instellen. Geen 
gezeur meer met schroevendraaiers en 
andere afstemmingsproblemen. Een 
eenvoudige maar zeer doeltreffende 
oplossing. Verder werd besloten om met 
ingang van de ProLogue Premium series 
de tot heden gebruikte 12AX7 buizen 
te vervangen door de 12AU7 buis. Deze 
bleek een lagere vervorming te hebben. 
Er werd boven de 1V een winst van maar 
liefst een factor 5 op de lage en een 
factor 20 op de hoge niveaus geboekt. 
Belangrijk bijkomend voordeel is een 
serieuze verbetering van de geluidskwa-
liteit. Heel wat meer gebruikersgemak is 
ontstaan doordat de ProLogue Premium 
Integrated amplifier, de Premium Pream-
plifier en de Premium CD Player met een 
afstandsbediening nu volledig vanuit de 
stoel te controleren zijn. En dat is toch 
eigenlijk geen overbodige luxe meer 
vandaag de dag. Natuurlijk moesten op 
’s werelds belangrijkste beurs alle nieuwe 
modellen gepresenteerd worden. Dus 
toonde men naast de nieuwe ProLogue 
Premium lijn ook de DiaLogue Four, Five, 
Six en Seven, die onlangs aan de lijn zijn 
toegevoegd. De DiaLogue Three en Eight 
zijn overigens nog in ontwikkeling, maar 
worden spoedig verwacht. In de andere 
kamer van Upscale/Durob Audio speel-
den de nieuwe Mystère voor- en eindver-
sterkers een paartje relatief kleine Vienna 
Acoustics luidsprekers, de sterren van de 
hemel. “Best Sound” was een uitspraak 
van een bekende Amerikaanse high end 
journalist. Overig Durob nieuws is dat 
na veelvuldig en langdurig aandringen 
overwogen wordt om de aloude Kiseki 
high end elementen opnieuw te gaan 
fabriceren en distribueren. In de jaren 
zeventig was dit bij de echte liefheb-
ber één van de meest gewaardeerde 
cartridges. In de loop van 2009 zal er 
een nieuwe Kiseki-lijn verkrijgbaar zijn, 
mits het een en ander gerealiseerd kan 
worden zonder dat er door de consu-
ment torenhoge bedragen voor betaald 
moeten gaan worden. 
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