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Wij willen meer. Wij willen de muziek in zijn meest 
zuivere vorm ervaren. Van elke nuance en elk detail 
genieten. Ons zo dicht bij de muziek voelen alsof we 
samen met de artiest in de opnamestudio aanwezig 
waren. Bij Bowers & Wilkins streven we deze droom 
al een halve eeuw na. En nu hebben we onze grootste 
sprong voorwaarts ooit gezet. Maak kennis met de 
800 Series Diamond.

Sommige mensen 
willen gewoon wat 
muziek luisteren



Verandering. Daar staat Bowers & Wilkins om bekend. 
Onze benadering van audio-engineering en design wordt 
altijd al bepaald door het streven naar steeds verder 
innoveren: verbetering realiseren door het bestaande 
in twijfel te trekken. Ook bij de 800 Series Diamond 
hebben we deze benadering gevolgd. Maar deze keer 
zijn we verder gegaan dan ooit tevoren. En het resultaat 
mag met recht radicaal genoemd worden.

Hiermee verandert alles







De 800 Series is niet zomaar een luidsprekerlijn. Deze 
serie is al tientallen jaren lang de benchmark voor de 
beste geluidsprestaties. Hoe kun je het allerbeste nog 
verbeteren? Antwoord: je start bij het begin. Om de 
nieuwe 800 Series Diamond te maken, zijn we daarom 
terug gegaan naar de tekentafel en met een van de 
meest ambitieuze onderzoeks- en ontwikkelprojecten 
ooit in ons bedrijf gestart.

Een icoon opnieuw 
bedenken



Bijna ieder aspect van iedere 800 Series 
Diamond is volledig herontworpen. Van 
de belangrijkste onderdelen van elke 
luidspreker zijn alleen de diamanten 
tweeter domes ongewijzigd gebleven.

We komen met een 
aantal veranderingen: 
868 om precies te zijn

Met behulp van de nieuwste modelleringstechnieken 
hebben we deze luidsprekers tot op het meest minutieuze 
detail onderzocht om te zien hoe we zelfs de allerkleinste 
zwakke punten nog zouden kunnen wegnemen. Als 
gevolg daarvan is bijna elke component van iedere 
luidspreker volledig opnieuw uitgedacht: van het 
materiaal van de drivers tot en met de posities van de 
schroefbevestigingen. De nieuwe 800 Series Diamond 
is geen evolutie. Het is een revolutie.





Productreeks



Hoe u muziek hoort, is volgens ons 
belangrijk. Als u het belangrijk vindt om muziek 
te horen zoals de artiest het bedoeld heeft, is deze 
lijn voor u ontworpen. Of u nu een studiotechnicus 
bent of gewoon thuis van goed geluid wilt 
genieten, hier vindt u een model dat aan uw 
luistereisen voldoet. Wij introduceren de meest 
geavanceerde luidsprekerlijn ter wereld.



802 D3

Laat de muziek horen De 802 D3 is de ideale 
luidspreker voor wie op zoek is naar verbluffend realisme. 
Hierin komt alle technologische innovatie bijeen die 
de nieuwe 800 Series Diamond te bieden heeft: van 
de innovatieve Turbine-kop en Continuum-conus tot 
het radicale nieuwe ontwerp voor het voetstuk. Thuis 
of in de studio, de 802 D3 laat diepte en detail in de 
muziek horen waarvan u niet wist dat die bestond.







True sound thuis De 803 D3 is de eerste in zijn soort: 
een full-range luidspreker van studiokwaliteit die gebouwd 
is voor de woonomgeving, met de meest compacte 
kop die we ooit geproduceerd hebben. Hoewel deze 
elegante luidspreker een woonkamervriendelijk formaat 
heeft, herbergt hij dezelfde revolutionaire technologieën 
en ontwerpelementen als zijn grotere broer, inclusief 
onze Turbine-kop en ‘reverse wrap’ kast.

803 D3



Schijn bedriegt Zijn uiterlijk is wat traditioneler dan dat 
van andere luidsprekers in de reeks, maar laat u daar 
niet door misleiden. Dankzij elementen die uniek zijn 
voor de 800 Series Diamond, onze Continuum-conus 
en ons verbeterde Matrix™ verstevigingssysteem, levert 
de 804 D3 een ongelofelijke akoestische transparantie. 
Zijn uiterlijk mag dan vrij conventioneel zijn, de prestaties 
zijn dat absoluut niet.

804 D3







Klein formaat, groots geluid De kleinste luidspreker 
in de 800 Series Diamond reeks is meteen ook een 
van de meest baanbrekende. Hij is volgestopt met 
baanbrekende technologieën die nog nooit eerder waren 
toegepast in luidsprekers van zijn klasse. Wereldwijd 
is dit de enige monitor luidspreker met een diamanten 
dome. De 805 D3 zorgt voor levensechte ruimtelijkheid 
en ongekende detaillering.

805 D3



Technologie



Welkom in de toekomst. De 800 Series 
Diamond verlegt de norm wat betreft 
technologische innovatie. Van de drivers tot 
en met de kastgeometrie, ieder belangrijk 
onderdeel is opnieuw doordacht en 
opnieuw uitgevonden. Tijdens dit proces 
zijn de bestaande regels overboord gezet 
en volledig herschreven. De toekomst van 
luidsprekertechnologie begint hier.



Turbine-kop Geniet van de muziek, niet de behuizing. Dat 
is het uitgangspunt achter onze aparte middentonenkoppen, 
een kenmerk dat we in 1979 met de eerste 800 Series 
luidspreker geïntroduceerd hebben. En dankzij een 
radicaal nieuw ontwerp presteert de kop van de 800 
Series Diamond nu beter dan ooit. De Turbine-kop is van 
één stuk aluminium vervaardigt, is verstevigd met interne 
radiale ribben, heeft een verhoogd en slanker profiel en is 
totaal inert. Dit levert een geluid op dat geheel vrij is van 
kleuring door de behuizing.



Tweeter met een massieve behuizing Trillingen zijn de 
aartsvijand van goede geluidsweergave. Om trillingen te 
minimaliseren moeten de componenten zo stijf mogelijk 
zijn. Voor de 800 Series Diamond hebben we onze stijfste 
tweeterbehuizing ooit gemaakt. De tweeter voor de nieuwe 
lijn is geplaatst in een behuizing van massief aluminium, 
terwijl verbeterde ontkoppeling op basis van gel de tweeter 
volledig ongevoelig maakt voor kasttrillingen. Het resultaat? 
Haarscherpe akoestische details en nieuwe inzichten hoe 
prachtig muziek kan klinken.



Continuum-conus Vele tientallen jaren lang dachten 
we dat er niks beter was dan Kevlar® als materiaal voor 
de conus van middentonendrivers. Maar nu, na acht 
jaar intensief ontwikkelen, hebben we iets gevonden dat 
nog beter is. Door zijn composietconstructie ontwijkt 
de Continuum-conus de abrupte gedragsovergangen 
die de prestaties van een conventionele driver kunnen 
aantasten. Dit levert een meer open, neutrale weergave 
op. En het betekent een enorme stap voorwaarts op het 
gebied van luidsprekerontwerp.



Aerofoil-conus Soms maken nieuwe technologieën 
ontwikkelingen mogelijk die een aantal jaren eerder 
volstrekt ondenkbaar waren. De Aerofoil-basconus is 
daarvan een perfect voorbeeld. Door gebruik te maken 
van geavanceerde computermodellering en een nieuw 
basismateriaal hebben we een conus met variabele dikte 
weten te produceren, met maximale stijfheid waar dat het 
meest nodig is. Met deze geoptimaliseerde vorm laat de 
conus zuigergedrag hoger in het hoorbare bereik zien, 
voor precieze, gecontroleerde en levensechte lage tonen.



‘Reverse wrap’ kast Om de ideale vorm voor de kast van de 800 
Series Diamond te vinden, hebben we een draai van 180 graden 
gemaakt. Letterlijk. In plaats van een luidspreker met een platte voorkant 
en gebogen achterkant hebben we een kast ontworpen waarvan de 
voorkant en zijkant één doorlopende welving vormen, die bij elkaar 
wordt gehouden door een plaat van massief aluminium. Minder naden 
betekent een stijvere, inertere structuur en door de gebogen voorkant 
wordt het geluid bij de drivers minder afgeleid. Dit zorgt voor betere 
spreiding van het geluid en minder weerkaatsingen in de kast.



Matrix Matrix is de ruggengraat van onze luidsprekers. 
Het is een inwendige constructie die te vergelijken is met 
de versteviging van een scheepsromp, met panelen die 
onderling gekoppeld zijn en onze kasten stijf en trillingsvrij 
houden. Voor de 800 Series Diamond hebben we onze 
meest radicale herziening van het Matrixconcept tot nu toe 
geïntroduceerd. De interne panelen zijn dikker, MDF is door 
massief multiplex vervangen en er zijn metalen componenten 
toegevoegd om belangrijke belastingspunten te verstevigen. 
Dit levert ons meest solide Matrix-systeem ooit op.



Voetstuk Een geweldige luidspreker kan niet zonder 
rotsvaste basis. Door de crossover vanuit het voetstuk 
naar de behuizing van de luidspreker te verplaatsen, 
hebben we de 800 Series Diamond een ongekend 
stabiele en resonantiebestendige onderkant kunnen 
geven. In plaats van het oorspronkelijke ontwerp in de 
vorm van een open behuizing is het nieuwe voetstuk 
van een massief, 17 kg zwaar stuk aluminium gemaakt. 
Dit verbetert de stabiliteit doordat het zwaartepunt lager 
komt te liggen en er een tegenbalans wordt geboden 
aan het gewicht van de Turbine-middentoner.

De grotere modellen van de 800 Series 
Diamond zijn van zwenkwielen voorzien 
om de luidsprekers gemakkelijker te 
kunnen verplaatsen. De zwenkwielen 
door spikes vervangen was altijd een 
lastig karwei, omdat de luidspreker 
daarvoor gekanteld moest worden. 
Met de nieuwe 800 Series Diamond 
luidsprekers is dit niet meer het 
geval. Ze zijn namelijk voorzien 
van geïntegreerde vloerspikes die 
gemakkelijk in of uit kunnen worden 
gedraaid met behulp van een tandwiel.







Diamanten domes

Sommige dingen veranderen niet. Vrijwel alle 
componenten van de 800 Series Diamond zijn opnieuw 
uitgevonden, maar het element dat de reeks zijn naam gaf 
is ongewijzigd gebleven: de diamanten tweeter domes. 
Onze diamanten domes zijn nog altijd het summum 
van de tweetertechnologie; ze leveren ongeëvenaarde 
geluidsdetaillering, een natuurlijke klank en ruimtelijkheid.



Diamant:
het supermateriaal

Vanwege zijn bijzondere eigenschappen is diamant 
van onschatbare waarde voor de meest uiteenlopende 
industriële toepassingen, van neurochirurgie tot de 
ondergrondse deeltjesversneller van CERN. Door de 
unieke verhouding tussen stijfheid en gewicht is diamant 
ook het perfecte tweetermateriaal. De diamanten tweeter 
domes die speciaal zijn ontwikkeld voor de 800 Series 
Diamond, verleggen de break-up-frequentiegrens naar 
70kHz, hetgeen superieure helderheid en detaillering 
oplevert. 

Op natuurlijke wijze een diamant maken vereist seismische 
druk, vulkanische temperaturen en zo’n twee miljard 
jaar geduld. Gelukkig heeft de wetenschap een manier 
gevonden om dit sneller te doen. Door chemisch 
opdampen worden onze diamanten domes als kristallen 
in oververhitte ovens onder laboratoriumomstandigheden 
‘gekweekt’ voordat ze in de perfecte vorm voor 
tweeterdomes worden geslepen.

Er wordt een diamant geboren. 
Boven: iedere dome wordt nauwkeurig 
met een laser geslepen om alle 
oneffenheden van het oppervlak te 
verwijderen en vervolgens opgemeten 
om een uniforme vorm zeker te stellen. 
Rechts: een set domes, compleet met 
hun beschermende coating van platina.







Stuart Nevill
Hoofd Engineering

The Making Of: 
800 Series Diamond

Hoe zijn jullie te werk gegaan met de uitdaging 
om de 800 Series Diamond te verbeteren?

In principe is geen enkele luidspreker perfect; diverse 
elementen ervan vertonen verschillende graden 
van imperfectie. Je begint daarom met die punten 
waarvan je denkt dat het de grootste imperfecties zijn. 
En terwijl je de eerste imperfectie oplost, gaat er een 
sluier van ruis, vervorming en kleuring opzij en komen 
er weer andere imperfecties aan het licht.

Dus het is een doorlopend ontwikkelproces?

Ja, ook omdat er zich steeds nieuwe technologieën 
aandienen. De Continuum-conus is bijvoorbeeld iets 
wat we al heel wat jaren onderzochten. Uiteindelijk 
hadden we het punt bereikt dat we bijzonder 
enthousiast waren over de prestaties ervan en in 
de nieuwe 800 Series Diamond vonden we het 
perfecte platform hiervoor. Ook het interne Matrix 
verstevigingssysteem was het product van een lang 
ontwikkelproces. We hadden het vermoeden dat dit 
systeem verbeterd kon worden en we hebben twee 
benaderingen daarvoor onderzocht: gebruikmaken 
van minder en dikkere verstevigingselementen of 
juist van meer en dunnere elementen. Uiteindelijk 
ontdekten we dat een kleiner aantal dikke 
verstevigingselementen de juiste aanpak was voor 
deze nieuwe lijn.

Wat heeft dat opgeleverd voor de 
vervolgstappen?

In combinatie met de hoofdsimulatie heeft dit 
ons laten zien welke soort constructie we wilden 
en vervolgens heeft dat, in combinatie met een 
nieuw industrieel ontwerp, een aantal uitdagingen 
opgeleverd over hoe we deze constructie konden 
integreren. Dit heeft weer geleid tot alle stalen en 
aluminium elementen die in de nieuwe modellen zijn 
opgenomen. De uiteindelijke Matrix-constructie – die 
voor elk model in het assortiment geoptimaliseerd is – 
was dus het resultaat van een lang ontwikkelproces.

Welke innovaties hebben echt het verschil 
gemaakt voor het geluid van de nieuwe 800 
Series Diamond?

Alle elementen spelen een belangrijke rol om samen 
het eindproduct te realiseren, maar wat mij betreft 
speelt de Continuum-conus een hoofdrol. Tijdens 
het ontwikkelen ervan leek het of er een sluier werd 
opgelicht en konden we duidelijker zien aan welke 
andere aspecten we ook nog aandacht moesten 
besteden. Verder zijn alle kasten verbeterd en is ook 
de nieuwe Turbine-kop absoluut een aanzienlijke stap 
voorwaarts.

Hoe weerspiegelen nieuwe ontwikkelingen in 
luidsprekers vergelijkbare ontwikkelingen in 
andere branches, zoals de auto-industrie?

Wij zoeken vaak naar dezelfde dingen als onze 
partners binnen de auto-industrie. Wij streven naar 
stijfheid en lage massa en hoge demping, naar 
ruisdemping en hoge prestaties. Dit zijn allemaal 
aspecten die je terugziet in de auto-industrie en zelfs 
de luchtvaart.

Hoe zien we dat terugkomen in het nieuwe 
assortiment?

De nieuwe Aerofoil-conus is een constructie die je 
ook zo in de luchtvaart zou kunnen aantreffen. Dat 
geldt niet zozeer voor de vorm, maar wel voor de 
constructietechniek, het schuim, de buitenkant van 
koolstof enzovoorts. Deze conus maakte een enorme 
sprong voorwaarts mogelijk wat betreft een zo 
getrouw mogelijke weergave met geringe vervorming.

Alleen de diamanten dome is behouden 
gebleven. Heeft de nieuwe tweeter met zijn 
massieve behuizing bijgedragen aan het 
verbeteren van de prestaties van de dome?

Ja, al met al wel. Het is een andere benadering 
dan die wij voorheen hadden, maar door de 
tweeterbehuizing massief te maken en resonanties 
te verminderen, kregen we een systeem dat minder 
kleuring opleverde.

Luisteren speelt een grote rol in hoe jullie je 
producten verfijnen. Kunt u de luistercultuur van 
Steyning beschrijven?

Wij vertrouwen geen enkel meetresultaat! Maar als 
we een goed meetresultaat zien, dan gaan we er wel 
even goed naar luisteren. Andersom is het zo dat als 
we iets goeds horen, we dat gaan meten om inzicht 
te krijgen in waarom het goed klinkt. Tegenwoordig 
hebben we ook geavanceerde simulatietools. We 
voorspellen dus iets, meten het vervolgens en als dit 
iets goeds lijkt op te leveren, luisteren we er ook naar. 
Die drie informatie-elementen werken prima samen en 
je kunt de voordelen ervan absoluut terug horen in de 
nieuwe 800 Series Diamond.



Wat heeft u ertoe aangezet om in 1988 bij 
Bowers & Wilkins te gaan werken?

Ze hebben een unieke benadering van geluid. Geheel 
in lijn met de filosofie van John Bowers wil Bowers & 
Wilkins datgene wat in de opnamestudio opgenomen 
of beoogd wordt authentiek reproduceren. Als deze 
luidsprekers kijkhulpmiddelen waren, zou dit de meest 
heldere, levendige en transparante bril opleveren die 
je maar kunt dragen.

Wat waren de eisen voor het herontwerpen van 
de 800 Series Diamond?

Alles aan deze luidspreker is gericht op de allerbeste 
weergave. Daarom is elk kenmerk, elk component 
grondig beproefd en getest om de uitwerking ervan 
op de geluidsreproductie te beoordelen. Er waren 
echter ook nog bepaalde aandachtspunten; Bowers & 
Wilkins had een kleinere kop ontwikkeld die dusdanig 
kon worden aangepast dat hij zowel op de grotere 
als de kleinere luidsprekers werkte. Ook wilden we 
dat deze kop vervaardigd werd van een authentiek, 
duurzaam materiaal, zoals aluminium. Hierin is heel 
veel werk gestoken.

Kunt u iets vertellen over de samenwerking 
met de engineers bij Steyning Research 
Establishment?

In 2018 vieren we dat we 30 jaar met Bowers & 
Wilkins hebben samengewerkt. Daarom begrijpen 
we elkaar: we zijn bijna verplicht om het niet met 
elkaar eens te zijn en daar komen vaak de mooiste 
dingen uit voort. We hebben van Steyning geleerd 
welke vormen goede gevolgen hebben voor het 
geluid. Zodra we samen met de geluidsengineers 
aan het brainstormen en schetsen waren, dienden 
er zich allerlei nieuwe denkrichtingen aan. Toen we 
bijvoorbeeld over een kast met een gebogen voorkant 
begonnen, raakten de engineers zeer enthousiast 
over waar dat toe zou kunnen leiden.

En wat was uw meest gedurfde beslissing?

De kast omkeren was de grootste beslissing. Hij lijkt 
nu veel meer op een beeldhouwwerk en heeft een 
meer esthetisch uiterlijk.

Morten Warren
Oprichter van Native Design

Wat maakte deze beslissing om een ‘reverse 
wrap’ kast te maken zo spannend?

Door onderzoeken van heel veel jaren geleden weten 
we al geruime tijd dat geluid nauwkeuriger wordt 
gereproduceerd naarmate het oppervlak rond de 
driver kleiner is. We hebben een aantal inzichten 
die hieruit indertijd voortkwamen opnieuw onder de 
loep gelegd en dat leverde vervolgens weer meer 
veranderingen op. Het is letterlijk alleen maar de 
diamanten tweeterdome die niet veranderd is. Het 
design van alle andere componenten en materialen 
die je kunt zien is herzien.

Zo’n topproduct vereist nauwgezette aandacht 
voor details. Kunt u uitleggen welke rol dat 
gespeeld heeft voor het ontwerpproces?

De grootste uitdaging zat hem erin ervoor te zorgen 
dat de componenten optimaal op elkaar aansluiten, 
zoals wordt verwacht van dergelijke high-end, goed 
ontworpen en zorgvuldig vormgegeven producten. 
Er moet heel veel aandacht worden besteed aan het 
juist laten passen en een perfecte afwerking, aan 
de openingen en toleranties die er juist voor zorgen 
dat een product nog beter en strakker aanvoelt. Het 
doel was direct al de precisie die onze eerdere lijn al 
kenmerkte nog verder te verfijnen; ervoor zorgen dat 
alles zo goed mogelijk paste met minimale speling 
was echt belangrijk.

Wat vindt u nu van het nieuwe assortiment, na al 
deze veranderingen?

Al met al denk ik dat dit assortiment zeer geslaagd 
is, omdat belangrijke aspecten van het DNA van de 
zeer originele Nautilus™ 800 Series erin behouden zijn 
gebleven, terwijl het assortiment toch geheel nieuw en 
verbeterd is. Voor mijn gevoel ligt aan de 800 Series 
Diamond eenzelfde filosofie ten grondslag als aan de 
Porsche 911. Die auto is in de loop van vele tientallen 
jaren geëvolueerd en steeds beter geworden. Ik 
denk dat de manier waarop de 800 Series volwassen 
is geworden hiermee grote gelijkenissen vertoont. 
Deze serie is waarschijnlijk de beste uiting van alle 
producten die Bowers & Wilkins ooit gemaakt heeft.



























Society of Sound

Houdt u van muziek? Natuurlijk. En als u op ons lijkt, dan 
wilt u er meer over leren, nieuwe muziek ontdekken en er 
in kristalheldere kwaliteit naar luisteren. Daarom hebben 
wij de Society of Sound opgericht: onze vereniging voor 
muziekliefhebbers. Als eigenaar van 800 Series Diamond 
luidsprekers ontvangt u een levenslang lidmaatschap 
voor de Society of Sound en kunt u elke maand twee 
nieuwe albums van studiokwaliteit downloaden.





Technische kenmerken 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving

Drivers

 
 
 
 
 
Frequentiebereik

Frequentierespons (+/-3 dB vanaf 
de referentieas)

Gevoeligheid (1 m op as bij 
2,83 Vrms)

Harmonische vervorming 
 
 

Nominale impedantie (min)

Aanbevolen versterkervermogen 

Max. aanbevolen kabelimpedantie

Afmetingen 
 
 

Nettogewicht

Afwerkingsvarianten

Specificaties

803 D3

Diamond Tweeter
Continuum Cone FST
Antiresonantieplug  
Turbine-kop
Aerofoil-conus lagetonendrivers
Flowport
Geoptimaliseerde Matrix
Tweeter met een massieve 
behuizing 
De tweeter bovenop

3-weg boxsysteem met ventilatie

1× ø25 mm diamanten dome voor 
het hoog
1× ø130 mm Continuum-conus
FST voor het midden
2× ø180 mm Aerofoil-conus 
lagetonendrivers

16 Hz tot 35 kHz

19 Hz tot 28 kHz 

90 dB 

Tweede en derde harmonische 
(90 dB, 1 m op as)
<1% 70 Hz – 20 kHz
<0,3% 100 Hz – 20 kHz

8 V (min. 3,0 V)

50 W – 500 W bij 8 V bij niet-
vervormd programma

0,1 V

Hoogte:  1160 mm
 (excl. pootjes)
Breedte:  334 mm
Diepte:  498 mm

65,5 kg

Kast: Grill:
Rosenut Zwart
Gloss Black Zwart
Satin White Grijs

802 D3

Diamond Tweeter
Continuum Cone FST™

Antiresonantieplug  
Turbine-kop
Aerofoil-conus lagetonendrivers
Flowport™

Geoptimaliseerde Matrix
Tweeter met een massieve 
behuizing 
De tweeter bovenop

3-weg boxsysteem met ventilatie

1× ø25 mm diamanten dome voor 
het hoog
1× ø150 mm Continuum-conus
FST voor het midden
2× ø200 mm Aerofoil-conus 
lagetonendrivers

14 Hz tot 35 kHz

17 Hz tot 28 kHz 

90 dB 

Tweede en derde harmonische 
(90 dB, 1 m op as)
<1% 80 Hz – 20 kHz
<0,3% 100 Hz – 20 kHz

8 V (min. 3,0 V)

50 W – 500 W bij 8 V bij niet-
vervormd programma

0,1 V

Hoogte:  1212 mm
 (excl. pootjes)
Breedte:  390 mm
Diepte:  583 mm

94,5 kg

Kast: Grill:
Rosenut Zwart
Gloss Black Zwart
Satin White Grijs

804 D3

Diamond Tweeter
Continuum Cone FST
Antiresonantieplug  
Aerofoil-conus lagetonendrivers
Flowport
Geoptimaliseerde Matrix
Tweeter met een massieve 
behuizing 
De tweeter bovenop 

3-weg boxsysteem met ventilatie

1× ø25 mm diamanten dome voor 
het hoog
1× ø130 mm Continuum-conus 
FST voor het midden
2× ø165 mm Aerofoil-conus 
lagetonendrivers

20 Hz tot 35 kHz

24 Hz tot 28 kHz 

89 dB 

Tweede en derde harmonische 
(90 dB, 1 m op as)
<1% 70 Hz – 20 kHz
<0,3% 120 Hz – 20 kHz

8 V (min. 3,0 V)

50 W – 200 W bij 8 V bij niet-
vervormd programma

0,1 V

Hoogte:  1019 mm
 (excl. pootjes)
Breedte:  238 mm
Diepte:  345 mm

33 kg

Kast: Grill:
Rosenut Zwart
Gloss Black Zwart
Satin White Grijs



HTM2 D3

Diamond Tweeter
Continuum Cone FST
Antiresonantieplug  
Aerofoil-conus lagetonendrivers
Flowport
Geoptimaliseerde Matrix
Tweeter met een massieve 
behuizing 
De tweeter bovenop

3-weg boxsysteem met ventilatie

1× ø25 mm diamanten dome voor 
het hoog
1× ø130 mm Continuum-conus
FST voor het midden
2x ø165 mm Aerofoil-conus voor 
het laag

33 Hz tot 35 kHz

45 Hz tot 28 kHz 

90 dB 

Tweede en derde harmonische 
(90 dB, 1 m op as)
<1% 80 Hz – 20 kHz
<0,3% 130 Hz – 20 kHz

8 V (min. 3,0 V)

50 W – 200 W bij 8 V bij niet-
vervormd programma

0,1 V

Hoogte:  302 mm
 (excl. pootjes)
Breedte:  720 mm
Diepte:  326 mm

20 kg

Kast: Grill:
Rosenut Zwart
Gloss Black Zwart
Satin White Grijs

805 D3

Diamond Tweeter
Continuum conus laag/midden
Antiresonantieplug  
Flowport
Geoptimaliseerde Matrix
Tweeter met een massieve 
behuizing
De tweeter bovenop 

2-weg boxsysteem met ventilatie

1× ø25 mm diamanten dome voor 
het hoog
1× ø165 mm Continuum-conus 
laag/midden 
 

34 Hz tot 35 kHz

42 Hz tot 28 kHz 

88 dB 

Tweede en derde harmonische 
(90 dB, 1 m op as)
<1% 70 Hz – 20 kHz
<0,6% 120 Hz – 20 kHz

8 V (min. 4,6 V)

50 W – 120 W bij 8 V bij niet-
vervormd programma

0,1 V

Hoogte:  424 mm
Breedte:  238 mm
Diepte:  345 mm 

12,6 kg

Kast: Grill:
Rosenut Zwart
Gloss Black Zwart
Satin White Grijs

HTM1 D3

Diamond Tweeter
Continuum Cone FST
Antiresonantieplug  
Aerofoil-conus lagetonendrivers
Flowport
Geoptimaliseerde Matrix
Tweeter met een massieve 
behuizing 
De tweeter bovenop

3-weg boxsysteem met ventilatie

1× ø25 mm diamanten dome voor 
het hoog
1× ø150 mm Continuum-conus
FST voor het midden
2× ø200 mm Aerofoil-conus laag 

20 Hz tot 35 kHz

28 Hz tot 28 kHz 

91 dB 

Tweede en derde harmonische 
(90 dB, 1 m op as)
<1% 80 Hz – 20 kHz
<0,3% 110 Hz – 20 kHz

8 V (min. 3,0 V)

50 W – 500 W bij 8 V bij niet-
vervormd programma

0,1 V

Hoogte:  330 mm
 (excl. pootjes)
Breedte:  850 mm
Diepte:  342 mm

30,4 kg

Kast: Grill:
Rosenut Zwart
Gloss Black Zwart
Satin White Grijs

Technische kenmerken 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving

Drivers

 
 
 
 
 
Frequentiebereik

Frequentierespons (+/-3 dB vanaf 
de referentieas)

Gevoeligheid (1 m op as bij 
2,83 Vrms)

Harmonische vervorming 
 
 

Nominale impedantie (min)

Aanbevolen versterkervermogen 

Max. aanbevolen kabelimpedantie

Afmetingen 
 
 

Nettogewicht

Afwerkingsvarianten



















Kevlar is een gedeponeerd handelsmerk van DuPont. FST, Nautilus, 
en Flowport zijn handelsmerken van B&W Group Ltd. Copyright 
© B&W Group Ltd. De in deze brochure getoonde standaarden worden 
niet meegeleverd. Fouten en omissies voorbehouden. Design door 
Thomas Manss & Company. Gedrukt door mibrand.com. Fotografie 
Society of Sound door York Tillyer. B&W Group Ltd. behoudt zich het 
recht voor om de specificaties zonder nadere aankondiging te wijzigen 
als de technische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

www.bowers-wilkins.nl
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