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NEO 280D DSD 

De meest betaalbare 
geavanceerde DAC 

van MOON 

Gebruikmakend van de nieuwste technologieën, kan de Neo 
280D DSD elk formaat decoderen, en met de optionele in-
terne MiND module, is de Neo 280D de ultieme alles-in-een 
streamer/netwerkspeler/DAC. Alleen overtroffen door één 
product: zijn grotere broer, de Neo 380D. 
- U wilt DSD? “De Neo 280D heeft het”. 
- Misschien zelfs twee tot viervoudig DSD formaat? 
 “Ja, heeft hij ook”. 
- Of misschien DXD? “Kom maar op, geen enkel probleem”. 
- En 32 -bit/384kHz PCM? “Jazeker, zelfs dat decodeert 

de Neo 280D”.

In eigen huis

De Neo 280D levert een voortreffelijke prestatie door de toe-
passing van state-of-the-art technieken en een kwalitatief 
hoogwaardige ontwerp. De DSD-engine is een door MOON 
gepatenteerd ontwerp, ontwikkeld in eigen huis. Zijn ongeloof-
lijke snelheid van decoderen maakt het mogelijk om DSD64, 
128 en zelfs 256 met gemak te verwerken. De voeding is zeer 
krachtig - in feite is de capaciteit veel groter dan nodig, zoals 
kenmerkend voor alle MOON componenten. Dit stelt de Neo 
280D in staat om zachte en harde geluiden met verbazing-
wekkende getrouwheid en dynamiek te produceren. 
De analoge uitgangen zijn volledig gebalanceerd, volgens ei-
gen ontwerp, uitgerust met de allerbeste onderdelen die be-
schikbaar zijn. Dit zorgt voor een stabiele, brede soundstage 
met verbluffende detaillering en hoge resolutie. 

Onovertroffen

Met zes digitale ingangen (AES/EBU, USB, coax en optisch) 
en een de zevende ingang die gereserveerd is voor de opti-
onele MiND module - waardoor u moeiteloos kunt streamen, 
zonder de noodzaak van extra kabels of aansluitingen (behal-
ve dan uw eigen computernetwerkkabel). 
En - de MiND module maakt het mogelijk dat u uw iPod 
Touch, iPad of iPhone als afstandsbediening (voor volume, 
muziek selectie en het systeem aan/uit) kunt gebruiken. Het 
is gebruikersvriendelijk, makkelijk en overzichtelijk.
Bovenop al deze mogelijkheden maken features als aptX 
Bluetooth, gebalanceerde uitgangen en de extra externe con-
trole mogelijkheden de ‘volledigheid’ van de Neo 280D on-
overtroffen!

Belangrijker, dit alles wordt geleverd, zonder afbreuk te doen 
aan de geluidskwaliteit (het is tenslotte een MOON) voor een 
ongeloofl ijke prijs van € 1.850!
De 280D DSD inclusief de MiND module aan boord kost 
€ 2.400.  Koopt u de MiND module echter achteraf dan kost 
u deze module € 700.
Oh ja, en de garantie van 10 jaar krijgt u er natuurlijk ook 
nog bij…

Stel je voor: een wereld van muziek binnen handbereik. De Neo 280D maakt dit tot een werkelijkheid. 

Start simpelweg jouw favoriete muziekapplicatie op je smartphone of tablet en koppel deze aan de Neo 

280D met behulp van de Bluetooth aptX-technologie. Leun achterover en geniet van de muziek!
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