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EXPOSURE MCX HIGH-END SET

Totaalsysteem
zonder weerga

Nog maar net bekomen van het schrijven van het zeer uitgebreide Naim verhaal in Music Emotion 1 van dit 

jaar, blijkt dit Britse eiland nog veel meer moois en vooral verrassends voor mij in petto te hebben. In de luister-

ruimte dit keer een bijzonder hoogwaardig en verrassend compleet systeem waarbij er naast bekabeling, alleen 

nog maar voor een paar werkelijk goede en tonaal passende luidsprekers gezorgd hoeft te worden. Ook al zijn 

de testobjecten vooral bedoeld als een perfect op elkaar afgestemde set. De losse componenten kunnen ook 

gewoon apart worden aangeschaft en daardoor (tijdelijk?) met iets anders worden gecombineerd. U kunt dus 

bij aanschaf, als uw portemonnee de fi nanciële uitgave niet in één keer kan dragen, gefaseerd te werk gaan Het 

totaal is weer zo’n heerlijk eigenzinnige cocktail, zoals het producten uit deze streek betaamd en zelfs uw au-

diorack heeft u niet eens meer nodig! Graag stel ik u voor aan de superoriginele Exposure MCX high-end set.

53

te
st

ed



Voorafgaande aan deze test moet ik u 
eigenlijk in alle eerlijkheid bekennen dat 
het merk Exposure tot nu toe voor mij al-
tijd een grote onbekende is geweest. Ik 
zal er vast en zeker wel eens wat over 
hebben gelezen maar daar is het eigen-
lijk altijd bij gebleven. Een mogelijke re-
den zou kunnen zijn dat het merk tot nu 
toe voornamelijk mid-fi  producten heeft 
gemaakt. Iets waar natuurlijk absoluut 
niets mis mee is, maar de uitstraling van 
een merk wordt er wel mede door be-
paald en in een markt die vergeven is van 
de mooiste en meest kostbare high-end 
producten, valt zo’n merk dan natuurlijk 
veel minder op. Maar tijden veranderen 
en Exposure is het beu om alleen vooral 
in het middensegment het beste jonge-
tje van de klas te zijn. Men heeft er als 
onderneming de schouders ondergezet 
en is gaan broeden op iets wat uiteinde-
lijk heel bijzonder en van absolute top-
klasse moest zijn. In deze test het eind-
product van dit vernieuwende denken, 
het Exposure MCX totaalsysteem.

 
Geschiedenis

Exposure Electronics is opgericht door 
John Farlowe in 1974. Een man die zijn 
sporen ruimschoots heeft verdiend door 
het werken met artiesten als David Bo-
wie en Pink Floyd. John had een ob-
sessie voor excellente reproductie van 
opgenomen muziek en de Exposure 
consumentenproducten zijn hier een di-
rect gevolg van. De visuele vorm van het 
merk is altijd herkenbaar sober en zon-
der enige poespas geweest en de ont-
werpers zijn naar buiten toe altijd heel 
duidelijk geweest over hun voorlief-
de voor 2-kanaalsweergave. Niet meer 
maar zeker ook niet minder. Zoals ie-
der audiomerk heeft ook deze onderne-
ming een eigen klanksignatuur en deze 
wordt gelukkig nu eens niet krampach-
tig verborgen onder het mom van ab-
solute neutraliteit of het nastreven van 
een onmogelijk bereikbare rechte draad 
weergave. Het ontwerpteam heeft bij 
alle Exposure producten gestreefd om 
de volgende gehoormatige eigenschap-

pen te bereiken. Soepel en verfi jnd klin-
kende hoge registers, openheid in het 
middengebied en een diepdoorlopend 
maar vooral ook ademend en snel laag. 
Kortom het beste van de twee werelden 
transistor en buis waarbij de snelheid en 
precisie van het transistorkamp zijn ge-
combineerd met het vloeiende en vaak 
meer zachte karakter van buizen. Expo-
sure streeft ernaar dat terwijl hun ap-
paratuur de muzikale boodschap door-
geeft, de techniek zo snel mogelijk naar 
de achtergrond dient te verdwijnen.

Exposure MCX serie

Vanaf de begin zeventiger jaren tot voor 
kort is Exposure als merk altijd sterk ge-
richt geweest op het realiseren van re-
latieve budget producten met een zeer 
goede prijs/kwaliteitsverhouding. Maar 
enkele jaren geleden werd het idee ge-
opperd dat het ook in een veel hogere 
prijsklasse mogelijk zou moeten zijn om 
verhoudingsgewijs net zoveel waar voor 
het geld te kunnen bieden als de reeds 

EXPOSURE MCX HIGH-END SET: TOTAALSYSTEEM ZONDER WEERGA
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bestaande series. Managementteam en 
ontwerpers werden het uiteindelijk eens 
en niet veel later werd een begin ge-
maakt met wat nu de MCX serie heet. 
Om te kunnen garanderen dat deze 
componenten in zoveel mogelijk situa-
ties op topniveau zouden kunnen spe-
len, is niets aan het toeval overgelaten. 
Ten eerste is er gekozen om alles zoveel 
mogelijk van elkaar te scheiden. Dus 
naast een cd-speler is er een voorver-
sterker en twee forse mono eindverster-
kers. Ten tweede zijn deze producten 
naast de individuele kwaliteiten zoveel 
mogelijk op elkaar geoptimaliseerd, zijn 
ze volledig als set gebalanceerd opge-
bouwd en is er door het op de uiterste 
hoeken plaatsen van de massieve to-
renachtige apparaatvoet elementen, de 
mogelijkheid geschapen om alle com-
ponenten op elkaar te plaatsen. Deze 
van een speciale uitsparing voorziene 
voeten en de apparaten zelf zijn er dan 
ook bewust voor ontworpen, wat heel 
wat anders is dan zo maar willekeurig 
een reeks apparaten lukraak op elkaar 
te stapelen. Bij één van de mono eind-
versterkers die als onderste exemplaar 
dient te worden geplaatst, is voorzien 
in speciale kegels die voor een maxi-
male afvoer van ongewenste resonan-
ties moeten zorgen. Niet alleen ziet een 
dergelijke constructie er heel anders 
uit dan we gewend zijn en functioneert 
het veel minder ondergrondafhankelijk, 
maar u spaart er ook nog eens de kos-
ten voor een kostbaar audiorack mee 
uit! Door de forse hoogte van de mo-
noblokken komen voorversterker en cd-
speler op een prettig te bedienen hoog-
te terecht. Door het indrukwekkende op 
steroïden gebaseerde uiterlijk is de con-
sequentie echter wel dat er visueel een 
zeer nadrukkelijk vormgegeven set in de 
luisterruimte of woonkamer staat. De 
apparaten zijn allen in diepzwart gebor-
steld aluminium uitgevoerd waarbij de 
forse torenachtige voeten in een blan-
ke aluminium kleur zijn uitgevoerd. De 
in het midden geplaatste ovaalvormige 
displays zijn allemaal even groot waar-
bij als basiskleur voor dieprood is geko-
zen. Op beide eindversterkers staat in 
dit ovaal met forse belettering de merk-
naam ‘Exposure’ vermeld wat de op-

RCA en optisch. Voor onderlinge door-
koppeling (exlink) is er voorzien in RJ45 
in- en uitgangen. Inwendig is er gekozen 
voor vier separate printplaten voorzien 
van PCM1704 multi-bit D/A-converters 
waarbij iedere printplaat voorzien is van 
een eigen gereguleerde voeding voor 
DAC en audio circuits. 

MCX Voorversterker

De MCX voorversterker (B 490 x D 414 
x H 104 mm) is gebaseerd op dezelfde 
solide behuizing als de cd-speler. Ook 
hier weer een gewicht van 20 kilo en een 
bovengemiddelde uitrusting. Het appa-
raat is geheel gescheiden voor zowel 
het linker- als rechterkanaal opgebouwd 
waarbij alles net als bij de andere appa-
raten van deze serie, geheel discreet met 
transistoren word aangestuurd. Ingangs-
keuze en volumeregeling zijn werkzaam 
op basis van reed relais waarbij ook de 
ingangsgevoeligheid per ingang kan 
worden ingesteld. Handig! Naast vier 
druktoetsen voor respectievelijk power, 
menu, display en mute is het front voor-
zien van twee metalen draaiknoppen (se-
lector en volume). De achterzijde bevat 
weer de bekende batterij aan hoogwaar-
dige vergulde aansluitingen van zowel 
gebalanceerd (XLR) als RCA formaat. 
Last but not least is er voorzien in een 
hoogwaardige phono insteekkaart voor 
zowel phono MM als MC.

MCX mono eindversterker  

Met zijn 35 kilo gewicht per mono eind-
versterker en veel forsere afmetingen (B 
490 x D 414 x H 238 mm) weten de su-
per solide MCX monoblokken zich dui-
delijk van de cd-speler en voorverster-
ker te onderscheiden. Aan boord is een 

gewichtige 1400 VA ringkern-
trafo met gescheiden 

windingen voor zo-

merkelijk krachtige uitstraling nog eens 
extra onderstreept. Of zo’n nadrukkelij-
ke aanwezigheid mooi is, blijft uiteraard 
een kwestie van smaak maar feit is wel 
dat nauwelijks een andere audioset zo 
koketterend lonkt met zijn kwaliteiten. 
Dit schept absoluut verwachtingen!

MCX cd-speler 

Door het kiezen voor een bovenlader 
is meteen duidelijk dat deze cd-speler 
(B 490 x D 414 x H 104 mm) boven-
op de andere drie componenten moet 
worden geplaatst. Alleen al het massie-
ve gewicht van maarliefst 20 kilo, laat 
vanaf het allereerste moment tijdens het 
uitpakken geen enkele twijfel opkomen 
dat het hier om een zeer solide en se-
rieus product gaat. De massieve alumi-
nium schuifdeksel is zwaar uitgevoerd 
en loopt zeer soepel terwijl als loop-
werk een echt cd-loopwerk is gekozen 
uit de vroegere Sony fabriek, gecomple-
teerd met een zware puck die precies 
en spelingvrij past in een uitsparing in 
de aandrijfspindel. Op de voorkant zijn 
alle tien de drukknoppen voorzien van 
een precies drukpunt en mooi symme-
trisch geplaatst. De bijbehorende sy-
steemafstandsbediening is één van de 
meest solide maar ook lompe exempla-
ren die ik ooit heb gezien. Het ding is 
zeer dik, breed en vervelend is dat alle 
ronde drukknoppen precies dezelfde 
ronde vorm hebben waarbij het tot over-
maat van ramp lijkt of ze volstrekt wil-
lekeurig zijn aangebracht. De bedie-
ningshoek is gelukkig dan weer wel 
goed en bestrijkt een groot bereik. In-
middels heeft de fabriek dit ook inge-
zien en worden de medio dit jaar uit-
geleverde modellen voorzien van een 
nieuw ontworpen, veel handzamer 
model. Weer terug nu naar de 
cd-speler waar de achterzij-
de bomvol zit met allerhande 
aansluitingen. Net als bij de 
hele set kan er wat betreft de 
analoge uitgangen worden geko-
zen uit single ended (RCA) en geba-
lanceerd (XLR). Digitaal is er veel keu-
ze en dus aansluitvrijheid. Ik noem maar 
even: vijf(!) digitale ingangen waaronder 
AES, BNC, optische Toslink en USB en 
drie digitale uitgangen waaronder BNC, 

NEXT 
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wel de hoofdstroomvoorziening als ver-
werking van de kritische kleine signalen 
van het ingangscircuit. Er is zeer veel 
aandacht besteed aan een optimale in-
zet van de eindtransistoren. Niet alleen 
zijn deze streng geselecteerd en ge-
paard maar ook het aantal is bewust zo 
beperkt mogelijk gehouden om de puur-
heid van het signaal zo veel mogelijk te 
waarborgen. Mede door de forse trafo 
is er rijkelijk vermogen voorhanden. 2 x 
300 Watt aan 8 Ohm en 2 x 600 Watt 
aan 4 Ohm zijn hele mooie waardes, 
wat wil zeggen dat deze versterkers 
moeiteloos zowat ieder type luidspreker 
moeiteloos kunnen aansturen. De eni-
ge aanwezige druktoets is een stand-
by schakelaar. De hoge zijkanten zijn 
dit keer onderbroken door een U-vor-
mige sleuf voorzien van perforaties die 
voor extra koeling moeten zorgen terwijl 
de achterzijde weer is voorzien van de 
bekende single ended en gebalanceer-
de aansluitingen. Aan de achterzijde 
van dit pré productie-exemplaar zijn de 
luidsprekerconnectoren nog alleen ge-
schikt voor banaanstekkers maar bij de 
productie-exemplaren zal zijn voorzien in 
twee paar multifunctionele verbindingen 
die behalve bi-wiring toepassingen ook 
geschikt zullen zijn voor de meest voor-
komende verbindingstypen zoals blanke 
draad, spades en banaanstekkers.

Luisteren

Al tijdens het uitpakken en opbouwen 

van de set blijkt dat door de ontwer-
pers heel bewust over deze Exposure 
MCX serie is nagedacht. De appara-
ten vormen namelijk niet alleen visu-
eel een indrukwekkend en positief van 
de dagelijkse massa afwijkend geheel, 
maar vooral ook mechanisch wordt de 
set heel doordacht ontkoppeld door per 
apparaat en met gebruikmaking van de 
op de hoeken geplaatste voeten, onge-
wenste energie af te voeren. Ook staat 
het geheel door al die kilo’s massa, ex-
treem stabiel op een gestoffeerde on-
dergrond. Wel jammer dat de kegels 
onder de onderste eindversterker niet 
in hoogte kunnen worden versteld. Hier-

door bestaat de reële mogelijkheid dat 
de set op een harde ondergrond zoals 
een plavuizenvloer, al snel wat kan gaan 
wiebelen. Tijdens de acclimatiseringpe-
riode wordt al snel duidelijk dat deze 
Exposure set zelfs recht uit de auto en 
koud uit de doos, in staat is heel vlot op 
klank te komen.
Ik ga van start met de door de importeur 
meegeleverde gebalanceerde verbindin-
gen van Harmonic Technology en deze 
blijken door hun puntige en open klank 
een goed startpunt te zijn voor verdere 
evaluatie. Mede door de zeer forse en 
krachtige eindversterkers bestaat mijn 
verwachtingspatroon uit een compres-
sievrij, groot en machtig geluidsbeeld 
met een afgronddiep doorlopend maar 
ook wat traag laag. Niet al te verfi jnd in 
de totaalpresentatie en bij lagere volu-
meniveaus afnemende betrokkenheid 
en low level informatie. Tot mijn niet ge-
ringe verbazing blijkt de praktijk dit keer 
gelukkig volledig anders te zijn waarmee 
deze MCX set meteen zijn eerste visite-
kaartje weet af te geven. Het eerste dat 
opvalt, is het uitstekend gefocusseerde 
stereobeeld waarbij het virtuele podium 
in de breedte het theoretisch haalbare 
maximum zeer dicht benaderd zonder 
ook maar een moment in losse segmen-
ten uiteen te vallen. Ook de moeilijker 
realiseerbare parameters zoals diepte 
en in wat mindere mate de hoogteaf-
beelding worden zonder meer boven-

     

 

Gebruikte componenten
Luidsprekers  Master Contemporary C

CD-Spelers  North Star Design T192 + North Star Design Extremo  

  DAC, Cambridge Audio Azur 840C

Geïntegreerde versterkers  Unison Research Performance

Voorversterker  Cambridge Audio Azur 840E

Eindversterker  Cambridge Audio Azur 840W

Audiorack   Finite Elemente Pagode Master Reference HD12

Interlinks  Siltech Signature Forbes Lake generation 5,   

  Cassiopeia Seti Andromeda Alfa, Nirvana SL, 

  Harmonic Technology

Digitale kabel  North Star Design White Gold I2S, 

  Cassiopeia Seti Andromeda Delta

Luidsprekerkabel  Nirvana SX, Cassiopeia Seti Perseus

Netkabels  Nirvana PC, Kemp Reference, Essential Audio Tools  

  Current Conductor,  Cassiopeia Seti Cepheus

EXPOSURE MCX HIGH-END SET: 
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gemiddeld goed weergegeven. Toch is 
het buiten het 3D ruimtebeeld vooral het 
gemak, de snelheid en kleinschaligheid 
van de weergave die mij het meest ver-
bazen. Met kleinschaligheid bedoel ik 
dat deze enorme zwaargewichten naast 
eindeloze reserves ook beschikken over 
de nodige fragiliteit en souplesse van 
een kleine kwaliteits (buizen-)versterker. 
Eigenschappen die beslist zeldzaam 
zijn bij dergelijke krachtige vermogens. 
Het laag is uitstekend gedefi nieerd en 
goed ademend maar misschien wel een 
fractie aan de slanke kant en voor mijn 
smaak iets te strak afgestemd. Hierdoor 
is er wel veel laaginformatie waarneem-
baar maar kan afhankelijk van de luid-
sprekers en gebruikte bekabeling, de 
‘bloom’ ietsje ontbreken. Lucht en ruim-
tebeeld zijn verder eerste klas en dus 
van hoog niveau. Wat ik zeker voor een 
volledige transistorcombinatie erg goed 
vind, is het tophoog. Dit bereik is onge-
kend vloeiend, fi jn van korrel en zonder 
enige hardheid. Het middengebied sluit 
er naadloos op aan zonder enige kleu-
ring en met een grote integriteit maar 
kan qua presentatie wel in geringe mate 
up-front worden genoemd. Maar als het 
allemaal zo mooi integer, snel en ruimte-
lijk klinkt, hoe zit het dan met het over-
brengen van dat enorme vermogen? Ei-
genlijk is dat heel eenvoudig. Van laag 
tot zeer hoog volume blijven de tonale 
balans en andere eigenschappen na-
genoeg onveranderd. Dynamische uit-
halen worden ferm en zonder compres-
sie neergezet zonder ooit in overdreven 
machtsvertoon te vervallen. Zoals altijd 
zijn er ook wel een paar mindere pun-
ten te noemen maar deze zitten eigenlijk 
nooit de weergave in de weg. Ook al is 
de weergave vooral in het hoog prach-
tig vloeiend, de gehele tonale presenta-
tie kan bij vlagen ook als een tikje droog 
worden ervaren. Bij violen, gitaren, pi-
ano en zangstemmen is er dan bijvoor-
beeld wel de nodige lucht, details en 
snaren hoorbaar, maar anderzijds ook 
in mindere mate de kast of rijke basis-
structuur waar een instrument of mens 
uit is opgebouwd. Ook qua bediening 
zitten er enkele eigenaardigheden aan 
deze set. Terwijl bij gebruik van de af-
standsbediening het volumeniveau snel 

deloze reserve en compressievrije weer-
gave van een echt zware jongen. Door 
de apparaten ook apart onder de loep te 
nemen blijkt vooral de cd-speler bijzon-
dere eigenschappen te bezitten en het 
vloeiende en brede beeld is voor een 
groot deel op zijn conto bij te schrijven. 
Waar is deze set nu uiteindelijk gepo-
sitioneerd? De totaalprijs hangt net on-
der de € 25.000,- en dat is serieus veel 
geld. Maar daar krijgt u in dit geval ook 
veel materie en geluidskwaliteit voor te-
rug. De vormgeving en gedachtegang 
achter deze producten is zonder meer 
origineel en heel goed uitgewerkt. Ook 
al kunnen de componenten ook als los-
se onderdelen worden aangeschaft, het 
is in alles duidelijk dat deze set vooral 
bedoeld is als totaalsysteem en op die 
manier bekeken, is het een uniek sy-
steem wat beslist één van de allerbeste 
in zijn soort is! 

Tekst & fotografi e: Werner Ero

en adequaat op het wenselijke niveau 
kan worden ingesteld is het regelen met 
de volumeregelaar op de voorversterker 
echt werken. De toegepaste elektronica 
achter deze knop regelt het volume der-
mate traag, dat het snel instellen van het 
volumeniveau bijna onmogelijk is. Ook 
al draai je zo snel als je maar kunt, het 
volume wisselt er niet veel sneller door 
waardoor ik de hele testperiode vooral 
gebruik heb gemaakt van de afstands-
bediening. Om positief af te sluiten is de 
bovenladende cd-speler een genot om 
te gebruiken. Het inlezen van de plaat-
jes gaat zelfs nog wat sneller als het in 
mijn North Star Design gemonteerde 
Philips Pro 2 loopwerk dat kan en ook 
de wachttijden bij het kiezen van een an-
der nummer zijn extreem kort.

Conclusie 

Het komt niet vaak voor dat de reclame 
uitingen van een merk helemaal over-
eenkomen met de werkelijkheid maar 
voor deze Exposure MCX set moet ik 
toch een uitzondering maken. Dit to-
taalsysteem speelt inderdaad soepel en 
verfi jnd in de hogere registers, er is ech-
te openheid in het middengebied en het 
laag ademt en is beslist snel en gede-
fi nieerd. Grote klasse is de fraaie licht-
voetigheid en het volledig ontbreken 
van ongewenste massiviteit in de weer-
gave. De voor- en eindversterker com-
binatie klinkt eigenlijk als een topklasse 
kleine versterker, maar bezit wel de ein-

PRIJZEN:
EXPOSURE MCX VOORVERSTERKER €   6.000,-
EXPOSURE MCX CD-SPELER  €   6.000,-
EXPOSURE MCX MONO 
EINDVERSTERKER (PER PAAR)  € 12.000,- 
EXPOSURE MCX MC PHONO BOARD €      550,-

TOPHIFI
TEL: 06-33892644
E-MAIL: JCHARTEV@CAIW.NL
WWW.TOPHIFI.NL
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