
StAX SRM t8000-Sr009 i.v.m. SRM 007TII-SR-L 700 luisterimpressie 

Tot voor kort was de SRM 007TII voeding de beste voeding die Stax kon leveren bij zijn fantastische 

electrostatische hoofdtelefoons. Met de SR-L 700 een sublieme combinatie.  

Het roemruchte merk heeft echter ook de SR 007 en 009 hoofdtelefoons in het programma waarvan 

met name de 009 eigenlijk onderbedeeld is met de die 007TII voeding. 

Na 23 jaar is er dan de opvolger van de roemruchte T2 , volledige buizenvoeding (waarvan er 50 zijn 

gebouwd..). 

Stax is de buis trouw gebleven, alleen zijn ze niet meer aan de uitgang gekoppeld . In plaats daarvan 

gebruikt Stax een klasse-A ontwerp om wat meer kracht en stabiliteit in de aangesloten 

hoofdtelefoon te brengen. En dat is gelukt zeg! 

Bij het overschakelen tussen de voedingen is er met de SR 009 direct meer kleur, detail, kracht en.. 

stilte waar te nemen. De achtergrond van het klankbeeld is direct zwarter en doodstil. Details zijn 

daardoor nog beter hoorbaar en meer gedefinieerd. Echo’s achter stemmen en instrumenten sterven 

nog langer uit, de richting waarin is feilloos hoorbaar.  De afmeting neemt ook toe en komt duidelijk 

buiten je hoofd. Bij klassiek werk valt de extra timbre op, koper glanst en hout is “echt hout” en 

violen zingen dat het een lieve lust is. 

Wat echter het meest opvalt is de overtuiging waarmee een van ’s werelds beste hoofdtelefoons tot 

leven wordt gewekt, er is direct een massa grip, body en kracht. De 009 wordt bij z’n lurven gepakt 

en.. 

Zowel bij de 009 als de 700 hoofdtelefoon is de muzikale meerwaarde  evident en bij doorluisteren 

gaan steeds meer aspecten opvallen die met veel meer overtuiging en doortastendheid worden 

weergegeven.  Eindelijk heeft de SR 009 een waardige partner en reikt tot ongekende muzikale 

hoogtes! Zeer “warm” aanbevolen voor de liefhebber die alles, maar dan ook alles van de opname 

wil horen. 

 

Stax SRM 007TII en SR-L 700 combinatie  4350,- 

Stax SRM T8000 en SR 009 combinatie  11190,- 


