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LS50 Collection - The World’s First Speakers with MAT

A truly revolutionary tool in the KEF acoustic armoury,  
MAT is a highly complex maze-like structure that absorbs 99% 
of unwanted sound from the rear of the driver, eliminating the 
resulting distortion and providing purer, more natural sound.  
MAT breaks completely new ground in speaker design.

 

Metamaterial Absorption Technology (MAT)

Innovation of the Year
What Hi-Fi? Awards 2020

  

LS50 Meta LS50 Wireless II

Listen and believe
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Kleine luidsprekertjes vind je vooral in smartphones, tablets en laptops. 

Je verwacht ze niet in hifi-speakers. Bij BEC Akustik beweren ze dat het nochtans 

verantwoord is. Als je maar kwalitatief hoogstaande componenten gebruikt vooral 

als je die in eigen huis kunt ontwerpen. Want, wat je zelf doet, doe je meestal 

beter. Benieuwd of onze Oosterburen gelijk hebben. 

B E C  A K U S T I K E d o u a r d  H e n d r i x

BEC AKUSTIK, EEN KWESTIE 
VAN HOREN EN NIET ZIEN

Het Duitse BEC-Akustik is al meer dan 25 jaar 
gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren 
van neodymium magneten, permanente magneten 

voor industriële toepassingen die zelfs in hun kleinste vorm 
onvoorstelbaar krachtig zijn. BEC ontwikkelde zich tot een 
wereldwijd gewaardeerde speler. Hun neodymium magneten 
worden door meerdere luidsprekerfabrikanten gebruikt. 
Maar omdat ze bij BEC Akustik ervan overtuigd waren dat 
zij konden realiseren wat anderen beloven, startten ze met 
een eigen luidsprekerlijn. 

Staafluidsprekers

BEC-Akustik is erin geslaagd om de eigenschappen van 
klassieke luidsprekers en die van magnetostaten te 
combineren. Dat maakt het mogelijk om ultraslanke 
staafluidsprekers te ontwerpen. De luidsprekerlijn van 
BEC-Akustik bestaat uit drie modellen. De AI-70 is met 
zijn 71 x 3,6 x 2,2 cm het kleinste model. De AI-100 is 
met zijn hoogte van 100 cm een stuk hoger dan de AI-70, 
maar blijft even breed en diep. Beide modellen hebben 
drie drivers aan boord. De AI-120 doet er met zijn lengte 
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vierde driver bij. 

Line array-luidspreker

Het vernuft van BEC-Akustik schuilt in de drivers met een 
honingraatmembraan dat gelijkmatig over het gehele 
oppervlak aangedreven wordt door twee NdFeB-magneten 
die hoge veldsterkten genereren. Een BEC-speaker is dus een 
breedbandluidspreker, zonder traditionele spreekspoelen 
maar met in meerdere lagen gelamineerde membranen. Dat 
verklaart de superslanke verschijning van de speakers die, 
precies omwille van hun slanke lijn, een horizontale 
afstralingshoek van 160° en een verticale afstralingshoek van 
40° mogelijk maakt. In vaktermen ‘line array-speakers’ 
genoemd. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken 
over de opstelling van de BEC speakers en nog veel minder 
over het vinden van de ‘sweet spot’. Het klinkt immers overal 
in de luisterruimte even goed. Als dat geen luxe is?

Onbegrensde mogelijkheden

Met speakers van BEC-Akustik kun je letterlijk en figuurlijk 
alle kanten uit. Combineer zoveel speakers als je wil. Bij 
voorbeeld om een onopvallend 2.1 stereo systeem, een 5.1 of 
zelfs een 7.1 surround systeem te creëren, met inbegrip van 
Dolby Atmos. Dat is ook de reden waarom BEC speakers 
vaak toegepast worden in professionele omgevingen. Mede 
dank zij hun akoestische eigenschappen en hun bescheiden 
afmetingen passen ze perfect in openbare gebouwen, 
handelszaken, vergaderzalen, expositieruimten enzovoort. 
Maar ook bij jou thuis, als je een broertje dood hebt aan 
speakers die omwille van hun formaat je leefruimte 
domineren en je als inbouwspeakers net iets te duur zijn. 
Ook in je bureau, op de veranda, in de keuken of studenten-
kamer kun je er onopvallend mee aan de slag. Hang ze aan 
de muur of aan het plafond met speciaal daarvoor voorziene 
beugels, leg ze op de grond of zet ze in een bijhorend voetje. 
Het is allemaal mogelijk. 

Subwoofer

BEC-Akustik adviseert om zijn staafluidsprekers te koppelen 
aan een goede subwoofer met fase- en/of tijdcorrectie. Niet 
alleen omdat BEC speakers geen gebruik maken van 
crossover filters maar ook om een degelijk laag te creëren. 

Upgrade

Onlangs kregen de staafluidsprekers van BEC-Akustik een 
upgrade waardoor ze toch weer een stapje verder gaan. De 
vormgeving is lichtjes aangepast zodat de speakers gemakke-
lijker gemonteerd en aangesloten kunnen worden. De 
aluminium behuizing is nog wat steviger en sommige 
componenten zijn zo mogelijk nog verbeterd. 

BEC-Akustik AI-120

Voor deze review kiezen we voor de nieuwe AI-120. De 
grootste speaker uit de reeks met vier breedband drivers van 
slechts 20 x 120 mm, een frequentiebereik van 120 - 
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20.000Hz en een nominaal vermogen van 40 Watt dat kan 
oplopen tot 80 Watt bij 4 Ohm. De behuizing van de 
AI-120 is beschikbaar in wit of zwart. Andere RAL-kleuren 
zijn op aanvraag mogelijk.

Lyngdorf TDAI-1120 & BEC-Akustik

De luistertest gaat door in het auditorium bij Hificorner 
Trading in Schoten, importeur voor de Benelux. Twee BEC 
AI-120 speakers worden gekoppeld aan een Lyngdorf 
TDAI-1120 versterker. De populaire kleinste Lyngdorf ooit 
die verkoopt als warme broodjes. Een uitmuntend toestel dat 
ondanks zijn kleine afmetingen niet alleen een versterker 
maar ook een streamer en een DAC aan boord heeft. Of 
beter gezegd, elke Lyngdorf uit de TDAI-reeks is een grote 
DAC die zo krachtig is dat het meteen een versterker is. De 
grootste troef van de TDAI-1120 is echter het ingebouwde 
RoomPerfect-systeem waarmee je de muziekbeleving in je 
luisterruimte kunt optimaliseren. 

Lyngdorf BW-3 subwoofers

Omdat we ook een subwoofer nodig hebben, kiezen we voor 

twee Lyngdorf BW-3 subwoofers. Het kan uiteraard met 
minder. Maar omdat we bij Hifi Corner Trading als 
distributeur van Lyngdorf voor de Benelux bij de bron zitten, 
kunnen we ons volledig laten gaan en kiezen we voor 2 Lyng-
dorf BW-3 subwoofers. De muziek wordt aangeleverd door 
een Lyngdorf CD-2 cd-loopwerk en een Aurender streamer. 
Een fraaie set-up waarmee we de BEC AI-120 speakers in 
een optimaal kader kunnen laten presteren.

Luisteren

De slanke BEC-Akustik AI-120 speakers maken muziek die 
ons volledig omringt. Waar we ook staan in het auditorium, 
de muziek volgt ons overal. Een opmerkelijke ervaring die 
we tot nu toe alleen bij peperdure, flink uit de kluiten 
gewassen omnidirectionele speakers konden beleven. 
Omdat we lui van aard zijn kiezen we er toch maar voor 
om verder te luisteren vanuit comfortabele zeteltjes. Door 
het line array-karakter van de BEC AI-120 komt de muziek 
perfect recht tot bij ons zodat we de uitstekende detaille-
ring van de speakers waarnemen. De timing is perfect, het 
laag van de Lyngdorfs en het midden en het hoog van de 
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dynamische weergave. Strak gecontroleerd zonder enige 
uitspattingen. We spelen op een behoorlijk luid volume, 
maar worden geenszins gehinderd door scherpe randjes. 
Ook het laag is perfect, maar dat is de verdienste van de 
Lyngdorf BW-3 subwoofers die er voor zorgen dat de BEC 
speakers niet onder de zware druk staan om een degelijk 
laag te produceren. 

Horen maar niet zien

De BEC-Akustik AI-120 speakers hebben een oplossend 
vermogen. Een eigenschap die gewoonlijk toegewezen wordt 
aan versterkers. Hiermee bedoelen we dat de speakers er in 
slagen om zichzelf bijna onzichtbaar te maken. Je hoort de 
speakers wel, maar je ziet ze haast niet. Een merkwaardige 
ervaring. Je oren willen je laten geloven dat je naar een flink 
uit de kluiten gewassen speaker luistert, terwijl je ogen 
slechts een ultraslanke staafluidspreker zien. En omdat de 
Lyngdorf subwoofers ook netjes weggemoffeld zitten in de 
hoeken van het auditorium is de illusie compleet. 

Anders dan anderen

De BEC-Akustik AI-120 heeft ons bijzonder aangenaam 
verrast. Het Duitse merk is er met zijn ultraslanke staafluid-
sprekers in geslaagd om zich te onderscheiden. Dankzij de 
geavanceerde technologie leveren deze opmerkelijke speakers 
muzikale prestaties boven elke verwachting. En dat terwijl ze 
nauwelijks opvallen. Daar komt heel wat vakmanschap bij 
kijken. Wie geen boodschap heeft aan schone schijn en 
uiterlijk vertoon, maar wel over een stel fijngevoelige oren 
beschikt, is bij BEC-Akustik aan het juiste adres. Dat de 
speakers van BEC-Akustik zowel voor privé als voor 
professionele doeleinden kunnen gebruikt worden, is een 
bijkomende troef. 

Prijzen:

AI-70 (met 3 luidsprekerelementen, 70 cm): €849 p/paar
AI-100 (met 3 luidsprekerelementen, 100 cm): €899 p/paar
AI-120 (met 4 luidsprekerelementen, 120 cm): €999 p/paar

Uitvoering : mat-zwart of mat-wit met inbegrip van beugels
(Alle RAL kleuren alsook Chrome-Silver en Gold mogelijk 
op aanvraag, mits meerprijs)

Als gevolg van de coronacrisis werden momenteel 
nog geen dealers van BEC-Akustik aangesteld. 
In afwachting verloopt de verkoop via de winkels 
van Hifi Corner.
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