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In het kader klein, actief, superveelzijdig en met een kwaliteit die een waar chapeau 

verdient, staat een bijzonder trio centraal op deze pagina’s. Met de toepasselijke 

naam ‘Hub’ is een fraaie, vierkante zwarte doos – omvang sigarenkistje – het zenuw-

centrum dat draadloos in verbinding staat met twee actieve luidsprekers. ‘Mission LX 

Connect’, heet het pakket in totaal. Welcome to the Future.

M I S S I O N  L X  C O N N E C T     J o h n  v a n  d e r  V e e r

ACTIEF TRIO, IN 
VELE OPZICHTEN

Het feest begint al met het uitpakken, of, liever 
gezegd, nog eerder, als de koerier met het 
overzichtelijke pakket aanbelt en ik blij 

huppelend naar boven snel: één doos, één keer lopen 
en geen rugklachten. Natuurlijk weet ik op voorhand 
wat me, zo ongeveer, te wachten staat, maar de 

wetenschap dat in die ene overzichtelijke doos een 
compleet muzieksysteem zit is toch wel, op zijn zachtst 
gezegd, opmerkelijk. Ben nog maar net bekomen van 
de miniset met de DALI Menuet, aangedreven door de 
NAD 700, en de Dynaudio XEO2 (nog kleiner) 
maakt immer deel uit van de standaard referentie. Ten 
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streamer, maar heeft wel een USB-aansluiting. 
Bovendien kan ieder Bluetooth apparaat draadloos 
worden verbonden (aptX codex). Er zijn analoge 
RCA-inputs, maar niet op het niveau van een phono-
stage. Om plaatjes te kunnen draaien moet er dus op 
de een of andere manier naar een phono-voortrap 
worden uitgekeken. Met enige regelmaat vind je deze 
voorziening overigens ingebouwd terug in moderne 
draaitafels (bij Yamaha, bijvoorbeeld), maar check dit 
goed voor je de Mission LX Connect in overweging 
neemt. Het zou tot teleurstellingen kunnen leiden. 
Wat de Hub wèl heeft is een aansluiting voor een 
hoofdtelefoon. Ja ja, het subtiele kleinood heeft een 
heuse hoofdtelefoon-voorversterker. De NAD 700, 
bijvoorbeeld, heeft dat niet. Nu kun je dat apparaat 
weliswaar verbinden met een Bluetooth hoofdtelefoon, 
maar ik denk dat veel gebruikers het toch prettig 
vinden dat je een bedrade versie op de Mission Hub 
kunt aansluiten. Ieder, al dan niet vermeend, verlies 
van geluidskwaliteit kun je daarmee bovendien 
uitsluiten. De Mission LX Connect luidsprekers zijn 
alleen draadloos te koppelen aan de Mission Hub. Er 
zijn geen analoge RCA-, jack- of XLR-ingangen. Dat is 
jammer. Anders zou je deze actieve geweldenaren ook 
kunnen inzetten om andere bronnen via een andere 
voorversterker tot klinken te brengen, middels interlinks 
van (hoge) kwaliteit, bijvoorbeeld. Het zij zo.

opzichte van deze beide sets zijn de actieve luidsprekers 
van het zojuist gearriveerde trio dat, inmiddels 
uitgepakt, voor me staat te stralen aan de grote kant. 
Met een hoogte van ruim 30 cm, de diepte van 25 cm 
(de ruimte die je nodig hebt voor het aansluiten van de 
netsnoeren vraagt om circa 15 cm extra) en de breedte 
van 20 cm ogen ze als volwassen boekenplank-luid-
sprekers; de eerste indicatie dat we met een volwaardig 
systeem van doen hebben. De vergelijking met de 
eerder genoemde setjes gaat overigens ook behoorlijk 
mank. De DALI Menuet is een passieve luidspreker 
die is bijgeleverd om de zeer veelzijdige NAD 700 met 
ingebouwde, geïntegreerde versterker tot klinken te 
brengen. De 60 W eindversterker en de ruimte die het 
Mission tweeweg-systeem, met een 13 cm driver, van 
de actieve luidsprekers benutten zijn ontworpen met 
een ander doel voor ogen. Ten opzichte van de enorme 
veelzijdigheid die de ‘Hub’ van de Mission-set biedt, is 
het kastje van de Dynaudio XEO 2 (die overigens 
dezelfde naam ‘connect’ draagt) een summier aansluit- 
en verzendkastje. Ook in die zin gaat de vergelijking 
niet op.

Hub en draadloos
De Hub kan van-alles-en-nog-wat en hetzelfde geldt 
voor de combinatie met de twee actieve luidsprekers. 
Maar een aantal zaken is helaas ook niet mogelijk (je 
kunt niet alles hebben) dus laten we daarmee maar 
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Goed, tot zover wat niet mogelijk is met deze set. Op 
naar de riante veelzijdigheid van de Mission LX 
Connect. Als gezegd, de actieve luidsprekers zijn alleen 
draadloos te koppelen aan de Mission Hub, maar dit 
slimme kastje kan wél andere eindversterkers en 
luidsprekers aansturen. Daartoe dienen de RCA 
pre-outs, de analoge uitgangen van de Hub. Het grote 
voordeel is dat zowel deze outputs als de hoofdtele-
foonuitgang (stereo, jack en, erg prettig, gesitueerd aan 
de voorzijde) daardoor profiteren van de uitstekende 
DAC, waardoor je de Hub ook als een ‘stand alone’ 
omzetter kunt gebruiken. Naast de genoemde RCA 
analoge input is het apparaat voorzien van een keur 

aan digitale ingangen. De sound content van de meest 
uiteenlopende bronnen kunnen daardoor worden 
weergegeven, variërend van CD-spelers (transport), 
computers, tv en vul het maar in. Hét grote voordeel is 
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onzichtbaar aan op de Hub en het wireless wonder 
doet de rest, ongeacht waar je de luidsprekers neerzet. 
Overigens is ‘draadloos’ natuurlijk relatief. Je hebt nog 
steeds twee netsnoeren en stopcontacten nodig om de 
actieve luidsprekers aan de praat te krijgen. Dat ‘aan de 
praat’ krijgen is heel simpel. In het menu van de Hub 
kies je ‘Enter Pairing’, waarop je op het fraaie display 
‘Pairing’ in beeld krijgt. Vervolgens druk je, één voor 
één, op de relevante ‘Pair’ knop op de luidspreker. 
Even pruttelen, zoeken en de verbinding is gelegd. Een 
collega was mij voor - waardoor ik zelfs dat niet hoefde 
te doen - dus restte niets anders dan het selecteren van 
de juiste bron om het geheel tot klinken te brengen. 
Voor wie behept is met een chronische digitale 
drempel: geen paniek, het stelt echt niets voor.     

Hub en connectie
Dat zoeken naar de juiste bron kan overigens zowel op 
het fraaie display als met de bijgeleverde afstandsbedie-
ning. Met dit zeer compacte apparaatje kun je ook het 
volume regelen, tracks op externe content skippen en 
selecteren, functies op de display veranderen, toegang 
krijgen tot het display, de Hub ‘standby’ schakelen en 
het geluid op ‘mute’ zetten. Op de actieve luidsprekers 
is ook een en ander schakelbaar. Per unit kun je 

bepalen of deze het stereobeeld links, rechts of mono 
weergeeft. Erg handig. De basweergave kan met +/-  
6 dB worden veranderd, dan wel neutraal worden 
gehouden, mede afhankelijk van de afstand tot de 
achterwand. Ik vond de neutrale stand het prettigst, 
zowel op mijn (houten) tafel als op de standaards die 
ik voor tests gebruik. De balans tussen het linker en 
het rechter kanaal kun je veranderen in het menu van 
de Hub. Je kunt deze functie ook uitschakelen met de 
‘balance sync’ knop op het achterpaneel van de 
luidsprekers. Over de digitale aansluitingen: behalve de 
USB-ingang is er een coaxiale ingang (S/PDIF) en de 
optische Toslink. De HDMI-poort is natuurlijk een 
feest als de Mission LX Connect wordt gebruikt om de 
visuele media in hogere audiosferen te brengen. De 
DAC is voorzien van drie verschillende digitale filters, 
voor het optimaliseren van uiteenlopende digitale files. 
De ‘default’ setting is ‘slow roll off’. In mijn oren en 
voor de toepassingen die ik heb uitgeprobeerd was dit 
de beste stand. Zowel de Hub als de actieve luidspre-
kers zijn voorzien van poorten voor toekomstige 
updates van software en voor service-doeleinden.   

Sound & Mission 
Uit het voorafgaande komt misschien naar voren dat 
de Mission LX Connect een bewerkelijk apparaat is, 
maar niets is minder waar. Ik heb slechts geprobeerd 
om zo volledig mogelijk door de mogelijkheden te 
‘scrollen’. Je hebt het geheel echt in ‘no time’ aan de 
praat om te kunnen genieten waarvoor deze set is 
bedoeld. En genieten doe je zeker. Ik heb me mogen 
wentelen in een opvallend warm, maar helder en 
transparant geluidsbeeld. En ook in de dynamische 
capaciteiten van deze set ben ik niet teleurgesteld, to 
say the least. Opvallend is ook hoe goed het geluids-
beeld draagt in de ruimte en dat zal ongetwijfeld mede 
te maken hebben met het uitgekiende ontwerp van de 
kasten plus drivers. De draadloze communicatie tussen 
de actieve luidsprekers onderling verloopt middels een 
ongecomprimeerd signaal via een 5,8 GHz frequentie-
band en is ‘lossless’ beoogd. Met mijn oren kan ik op 
geen enkele manier afbreuk doen aan deze pretentie. 
De tweeter (25mm ‘Microfibre Dome’) is geplaatst 
onder de 13cm mid/bas driver (‘Composite Fibre 
Cone)’; daar ben ik altijd voorstander van. Met alle 
filtering in neutrale standen en de meest kritische 
bronnen hoor ik een volwassen geluidsbeeld dat voor 
iedere toepassing voldoet. Ik kan niet in ieder opzicht 
de vinger krijgen achter het ‘waarom’ van deze 
geweldige geluidskwaliteit, maar debet hieraan is zeker 
de uitstekende, vrij ruim bemeten behuizing waarin de 
al even uitstekende drivers zijn ondergebracht, de 
krachtige eindtrap en de erg goede DAC. De laatste is, 
uiteraard, in de Hub voorbehouden aan de pre-amp 
output en de uitgang van de hoofdtelefoon, maar in de 
luidsprekers moet tevens worden geconverteerd en ook 
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dat klinkt erg goed. De set kost in de winkel rond de 
€1.300. Voor wie op zoek is naar een set als deze: kijk 
goed naar de mogelijkheden en wat essentieel is voor 
het gebruiksdoel. Belangrijke troefkaarten van de 
Mission LX Connect zijn de veelzijdigheid en het 
volwassen geluid. Alleen al daarom mag deze set in een 
auditie niet ontbreken.

Distributeur: Mika Distribution
                    verkoop@mika.nl
Online:      www.leakstore.nl 
  www.wharfedal.eu
  www.audiolabstore.nl
  www.missionhifi.nl




