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Aurender N10 Netwerk muziekspeler

De N10 is een afgeleide van het vlaggenschip de W20 
en vervangt het eerste model van vier jaar geleden, de 
S10. Met een uitbreiding van digitale uitgangen, interne 
opslagcapaciteit van 4TB, 240GB cache drive en een 
volledige lineaire voeding, biedt de N10 alle functies en 
geluidskwaliteit die u van Aurender gewend bent. Net als het 
huidige model N100, is de N10 ontworpen om te worden 
uitgebreid met NAS of USB-opslagapparaat. Sterker nog, 
we gebruiken de “N” om het “netwerk attachment” aspect 
van beide apparaten aan te duiden.
De N10 ondersteunt DSD (DSF, DFF), WAV, FLAC, ALAC, 
APE, AIFF, M4A, en andere gerenommeerde formaten en 
resoluties en is uitgerust met verschillende SPDIF uitgangen 
(BNC, AES/EBU, coaxiaal, optische) en een toegewijde 
audio klasse USB2.0 uitgang welke is afgeschermd tegen 
elektrische interferentie van buitenaf. Voor de connectie met 
het netwerk heeft de N10 een Gigabyte ethernetpoort en 
twee USB 2.0-poorten aan boord. Streaming, updates en 
bestandsoverdrachten gaan hiermee razendsnel en stabiel.

On-the-fly precisie DSD naar PCM Converteren

De Aurender N10 is ontworpen voor gebruik met 
hoogwaardige D/A converters en is enige muziekspeler die 
“on-the-fly” precisie DSD naar PCM conversie ondersteunt. 
Met 4TB (2x 2TB) interne harde schijven en een 240GB 
solid-state drive cache voor het afspelen is het de perfecte 
oplossing voor de meest uitgebreide muziekcollecties.
Speciaal is de Oven-Controlled Crystal Oscillator (OCXO) 

voor de langdurige jitter reductie. OCXOs behoren tot 
de meest accurate en stabiele klokken, hebben een 
zeer stabiele, hoogwaardige kristal oscillator waardoor 
temperatuurschommelingen worden voorkomen. Een op 
Field-Programmable Gate Arrays  (FPGA) - gebaseerde Alle 
Digitale Phase-Locked Loop systeem regelt met precisie de 
digitale audio datatransmissie en vermindert jitter tot een 
verwaarloosbaar niveau.
De Aurender App maakt van uw iPad een veelzijdige en 
overzichtelijke gebruikersinterface voor uw Aurender. Alle 
instellingen en functies zijn gemakkelijk toegankelijk  via 
“Settings menu” in de App. Beheren, bekijken en afspelen 
van  muziekcollecties is een fluitje van een cent. De alom 
geroemde app ondersteunt de TIDAL dienst en binnenkort 
ook Qobuz. Android App (Lite Version) voor smartphones 
is beschikbaar. Met behulp van het programma Aurender 
Media Manager (AMM) voor MAC en Windows, gratis te 
downloaden via www.aurender.com en www.moremusic.nl,
wordt de volledige inhoud van de NAS (albumhoezen, 
metadata)  zichtbaar in de Aurender App.

Technische ondersteuning op afstand

Mocht er onverhoopt toch een probleem optreden dan staan 
de ingenieurs van Aurender tot uw beschikking. Door een 
“Remote support” e-mail te sturen, een functie in het settings 
menu, kunnen zij  op afstand in het apparaat kijken, een 
diagnose stellen en direct de problemen verhelpen.

Het programma van Aurender wordt aangevoerd door de W20 

muziekserver en -speler. Zeer recent door “The Absolute Sound” 

geroemd als “State Of The Art” in muziekservers.
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