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We heten bezoekers aan onze 
fabriek hier in het Schotse 
Glasgow van harte welkom. 

Bezoek Linn en geniet van een 
rondleiding. Alles wat onder de 
Linn naam wordt gebracht, wordt 
onder één dak ontwikkeld en 
geproduceerd, zodat iedere fase 
te volgen is.

Email  helpline@linn.co.uk en we 
nemen contact op voor meer 
informatie. 

OVER LINN

Linn ontwerpt en maakt ‘s werelds beste 
muzieksystemen. Linn, opgericht in 1973 
en gevestigd te Schotland, produceert 
alles in-house en levert een complete 
reeks buitengewone hi-fi componenten 
voor de woning, inclusief hun toonaan-
gevende netwerkmuziekspelers en de 
iconische Sondek LP12 draaitafel. Linn 
werd in 2002 bekroond met een Konin-
klijke Warrant en de Queen’s Award for 
Enterprise and Innovation in 2012. Linn 
neemt ook muziek op en verkoopt Stu-
dio Master downloads in hoge resolutie.

OVER LINN



OVER LINN

WAAROM IS MUZIEK ONZE PASSIE

Muziek is belangrijk. We leven ons leven 
op het ritme van muziek. Het is een 
enorm sterke, persoonlijke kracht.

Muziek beluisteren heeft een impact op 
onze gevoelens en handelingen. Het legt 
de momenten vast en maakt onze emo-
ties intenser.

Toen Ivor de Sondek LP12 ontwierp, was 
het niet zijn bedoeling om een bedrijf 
op te richten; hij wou gewoon thuis naar 
fantastische muziek luisteren.

Het is onze passie voor muziek die ons 
drijft om de beste muzieksystemen ter 
wereld te ontwerpen en maken. 

THE SOUND OF SUNDAYS
Matthew, Dalston



SPECIAAL VOOR JOU HANDGEMAAKT 
EN GETEST DOOR ÉÉN PERSOON

Alles met de naam Linn is in-house 
ontworpen. We beheren het volledige 
productieproces, van het gieten van 
metalen behuizingen tot het creëren van 
geavanceerde elektronische circuits. 
Onze luidsprekers worden in het atelier 
gebouwd, onze systemen worden met 
de hand samengesteld en alles wordt 
individueel getest voordat het voor 
verzending wordt verpakt.

We hebben geen standaard productiel-
ijn. Elk product wordt gebouwd, getest 
en verpakt door één persoon. Ze nemen 
alle tijd die ze nodig hebben om zeker te 
stellen dat het product voldoet aan de 
Linn norm. Slechts dan ondertekenen 
ze het met hun naam en maken ze het 
systeem gereed voor verzending. Elk 
Linn systeem wordt op deze manier 
afgetekend. Het is een bewijs van onze 
toewijding aan uitmuntendheid, onze 
aandacht voor detail, onze passie voor 
muziek en onze trots op wat we doen.  

SPECIAAL ONTWIKKELD OM 
LANG MEE TE GAAN
 
Hoe langer je een Linn sys-
teem hebt, hoe meer je het op 
prijs stelt. Begin klein en breid 
gaandeweg verder uit — alles wat 
we maken is modulair en omdat 
we geloven in open systemen, 
werkt het systeem met alle 
andere zaken die je gebruikt. Dus 
je kan in eigen tempo uitbreiden 
of upgraden. En er is geen haast; 
Linn producten zijn gebouwd voor 
de eeuwigheid. 

OVER LINN



LINN SYSTEMEN

Linn systemen transformeren de manier 
waarop je thuis  muziek, films, televisie, 
games en radio beluistert. Alle systemen 
beschikken over onze Linn DS netwerk-
muziekspelers en bieden dezelfde reeks 
krachtige functies, dus je hoeft alleen 
te beslissen welk goed geluid je wilt en 
waar.

Kies uit vier prestatieniveaus, van Kiko 
tot en met Klimax.

Meer informatie:

KIKO-systeem
MAJIK-systeem
AKURATE-systeem
KLIMAX-systeemt
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Kies uit een van onze voorge-
configureerde systemen of 
bouw het hi-fi systeem van je 
dromen van de basis af . We 
beschikken over een complete 
reeks individuele hi-fi compo-
nenten dus je kan naar harten-
lust mixen en matchen — zoek 
de perfecte combinatie voor je 
woning.

OVER LINN



WAT KAN EEN LINN SYSTEEM VOOR JE 
DOEN

Krijg een beter geluid van je favoriete 
muziek, films, games, tv en radioshows 
met een Linn netwerk muzieksysteem.  

Sluit alles waar je thuis naar luistert op 
elkaar aan en stream high-res audio 
naar eender welke kamer. Ontketen 
het werkelijke potentieel van je digitale 
muziek en krijg draadloze controle over 
je volledige collectie.

WAT WIL JE GRAAG DOEN?

Draadloos muziek afspelen

Online muziek en films streamen

Je woonkamer op het netwerk plaatsen

De computer ontvluchten

In eender welke kamer van muziek 
genieten

Muziek in hoge resolutie beluisteren

WAT KAN EEN LINN SYSTEEM VOOR JE DOEN



SONGCAST

Download onze Songcast 
app en deel muziek vanaf een 
computer in je woning. Het is 
heel simpel. Alles wat je kan 
afspelen op een computer 
is te beluisteren via je Linn, 
en alles wat je beluistert 
op je Linn kan je delen met 
een systeem in een andere 
kamer.

HEBBEN WE HET AL OVER 
AIRPLAY GEHAD?

Speel je favoriete songs 
via je Linn systeem door op 
de AirPlay knop op je iPad, 
iPhones of iTunes te drukken. 

DRAADLOOS MUZIEK AFSPELEN

Download onze Songcast app en speel 
eender welke muziek af op je computer 
via je Linn.
 
Draadloos muziek versturen vanaf een 
pc of Mac met de Songcast app van 
Linn en speel het af via je Linn. Of druk 
gewoon de AirPlay knop op je iPhone, 
iPad of iTunes account.
 
Verbeter de geluidskwaliteit van iTunes, 
Spotify, LOVEFiLM, YouTube, BBC 
iPlayer, TuneIn radio… kortom elke online 
geluidsbron.

WAT KAN EEN LINN SYSTEEM VOOR JE DOEN



Als je het normaal gesproken 
op een computer afspeelt, 
is het nu te horen op je Linn. 
Dat is de flexibiliteit van digi-
tale streaming. Al je favoriete 
online apps hebben voordeel 
bij Linn geluid. Download 
Songcast en schakel je Linn 
in — zo makkelijk is het.

DOWNLOAD SONGCAST

DRUK OP AFSPELEN OP JE 
PC OF MAC
 
LUISTEREN VIA JE LINN

STREAM ONLINE MUZIEK EN FILMS

Een beter geluid van je favoriete online 
muziek en film apps via je Linn systeem. 

tGewoon Songcast downloaden, op 
afspelen drukken en genieten van Linn 
kwaliteit. Speelt ook mooi met AirPlay.

WAT KAN EEN LINN SYSTEEM VOOR JE DOEN



Beluister voor het eerst 
games, films, blu-ray and tv in 
hoge kwaliteit 

JE WOONKAMER OP HET NETWERK 
PLAATSEN

Maak verbinding met je digitale tv, 
Blu-Ray speler of games consoles via 
HDMI. Sluit een draaitafel of andere hi-fi 
componenten aan met behulp van de 
analoge, digitale of optische inputs en 
deel audiobronnen via je thuisnetwerk.

WAT KAN EEN LINN SYSTEEM VOOR JE DOEN

Gebruik HDMI inputs om je 
tv, Blu-ray of dvd-speler, Play-
Station, Xbox aan te sluiten…

Alles wat op je computer 
staat of online toegankelijk 
is kan worden afgespeeld of 
gedeeld via het netwerk

Sluit je draaitafel aan op een 
ingebouwde ‘phono stage’ of gebruik 
een externe fonovoorversterker

Gebruik digitale en optische 
inputs voor alle overige zaken 
die je beter wil laten klinken, 
bijv. digitale tuner, disc-speler



Mix en match je Linn bedi-
entoestel en laat iedereen in 
je gezin hun eigen favoriet 
kiezen. Controle en vrijheid 
— zo zou digitale muziek 
altijd al geweest moeten zijn.

Telefoons, iPads, laptops en 
iPods… zelfs de bescheiden 
afstandsbediening. 

Desktops en laptops zijn 
fantastisch voor een heleboel 
zaken, maar fantastisch geluid 
produceren is niet hun sterkste 
punt. 

Met een netwerk muzieksys-
teem van Linn vertrouw je nooit 
meer op de luidsprekers van je 
computer. Laat het over aan de 
deskundigen — opslaan op een 
computer, afspelen op een Linn.

DE COMPUTER ONTVLUCHTEN

Plaats je muzieksysteem waar je wilt 
en beheer je muziek in alle comfort. 
Blader door je volledige collectie — 
overloop je platenhoezen en maak een 
speellijst. Schakel tussen radiostations 
en beluister de nieuwste podcasts. Dit 
alles vanaf een bedientoestel dat je al in 
de hand hebt.

WAT KAN EEN LINN SYSTEEM VOOR JE DOEN



Alles wat je aansluit kan ge-
deeld worden met een andere 
kamer.

Beluister je favoriete num-
mers in het bad of beluister 
een live concert stream in 
bed.

Organiseer de beste feestjes 
ooit.  Soms wil je gewoon 
overal hetzelfde spelen.  Nu 
kan het.

Laat iedere kamer een eigen 
soundtrack kiezen van je 
gedeelde muziekbibliotheek.  
Met eender welke afstands-
bediening kan je muziek 
veranderen in eender welke 
kamer.

IN EENDER WELKE KAMER VAN MUZIEK 
GENIETEN

Plaats een Linn systeem waar je ook 
fantastisch geluid wilt. Alles wat je belu-
istert op een Linn kan gedeeld worden 
met een Linn systeem in een andere 
kamer. Laat iedere kamer een eigen 
soundtrack kiezen van je gedeelde bib-
liotheek of speel dezelfde song overal af.

WAT KAN EEN LINN SYSTEEM VOOR JE DOEN



Apple Lossless, WAV, FLAC of 
alles wat er tussen ligt, onze 
systemen kunnen het allemaal 
aan. De netwerk muziekspel-
ers van Linn zijn van de basis af 
opgebouwd zodat wat je ook 
kiest op de beste manier wordt 
afgespeeld, maar als je kiest 
voor 24-bits hoge resolutie 
content, is het geluid rondom 
spectaculair. 

De beste muziek op het beste 
systeem afspelen.

Met een Linn systeem 
overstijg je de beperkingen van 
gecomprimeerde muziek en breng 
je muziek in volle glorie tot leven. 
Download een Studio Master 
album van LinnRecords.com en 
ontdek waar een Linn systeem toe 
in staat is. 

MUZIEK IN HOGE RESOLUTIE 
BELUISTEREN

Wanneer je 24-bits Studio Master 
muziek beluistert op een Linn systeem, 
luister je naar de hoogst mogelijk 
beschikbare kwaliteit. Overstijg de 
beperkingen van gecomprimeerde 
muziek en breng muziek in volle glorie 
tot leven. 

WAT KAN EEN LINN SYSTEEM VOOR JE DOEN



KIKO SYSTEEM

Ontketen het potentieel van 
computeraudio en online 
streamingservices met Kiko. Haal 
meer uit draadloze muziek en sluit 
al je audiobronnen aan op elkaar. 
Buitengewoon geluid hoeft niet duur 
te zijn en dit compacte systeem is 
verbazingwekkend flexibel en krachtig. 
Kies Kiko en tover een glimlach in elke 
kamer. 

Kleine kast, groot geluid.

Fantastisch geluid van een 
compact systeem. De Kiko is 
klein maar perfect gevormd, 
volledig actief en voldoende 
krachtig voor eender welke 
muziek, eender welke ruimte. 

De Kiko is compact en compleet 
en alles wat je nodig hebt voor 
fantastisch geluid. Kant-en-klaar 
uit de doos en gebruiksvriendelijk.

Beschikbaar in zes verschillende 
kleuren, van klassiek Zwart tot 
Champagne goud. Het enige waar 
je je zorgen over hoeft te maken is 
de keuze van de juiste kleur. 

LINN SYSTEMEN



MAJIK-SYSTEEM

Plaats een Majik-systeem in je won-
ing en alles klinkt beter: muziek, films, 
games, tv, radio. 

Je beschikt over het vermogen en de 
precisie om alles af te spelen wat je 
maar wenst, zet het volume hoger en 
vul een ruimte met fantastisch geluid. 

Een ander hi-fi geluid klinkt maar 
gewoontjes in vergelijking met een 
Majik-systeem. 

Majik is de perfecte oplossing als 
je een muzieksysteem zoekt met 
net dat tikkeltje meer.

Vul je woning met fantastische 
muziek, en gebruik een systeem 
dat je voldoende vermogen en 
precisie geeft om fantastisch 
geluid te produceren op eender 
welk volume. 

LINN SYSTEMEN



AKURATE-SYSTEEM

Wakker je passie voor muziek aan en 
geniet van een buitengewoon audioge-
luid van hoge resolutie-muziek, films en 
online content. Een Akurate muzieksys-
teem bewaart en optimaliseert elk laat-
ste muzikale detail, zodat je meer haalt 
uit je favoriete artiesten. Dit is hi-fi zoals 
het hoort, schitterend samengesteld en 
gebouwd volgens de precieze normen 
van Linn. 

Een stijvolle vormgeving en 
elegante lijnen verbergen 
een schitterende, goed 
geconstrueerde behuizing met 
buitengewone akoestische 
eigenschappen en duurzame 
kwaliteit. 

eniet van audiofiele flexibiliteit, 
met de vrijheid om de prestatie 
te verbeteren en je systeem 
uit te breiden met de reeks 
Linn hi-fi accessoires, inclusief 
de upgrade tot een actief 
luidsprekersysteem voor een 
voller, nog meer omhullend 
geluid.

LINN SYSTEMEN



KLIMAX-SYSTEEM

Dit is het beste geluid van 
Linn. Klimax, moeiteloos en 
vanzelfsprekend muzikaal, betekent 
ongeëvenaarde geluidskwaliteit, 
indrukwekkend uiterlijk en 
onberispelijke constructienormen. 
Dit is het dichtst dat je thuis ooit de 
originele uitvoering kan benaderen, 
het is het beste muzieksysteem dat 
je je kan voorstellen. 

Eenvoudige elegantie.
Een elegante muziekspeler 
gevormd uit een enkel stuk 
hoogwaardig aluminium en 
geflankeerd door een paar 
schitterende, handgemaakte 
luidsprekers met ingebouwde 
versterking.

LINN SYSTEMEN

Boet niet in op kwaliteit — 
kies een muzieksysteem 
dat je favoriete artiesten 
en albums in de hoogste 
mogelijke kwaliteit thuis 
reproduceert. 

Speciaal ontwikkeld om lang 
mee te gaan. Onze vakmensen 
gebruiken uitsluitend de fijnste 
materialen en hun aandacht voor 
detail is fanatiek - dit is het laatste 
muzieksysteem dat je ooit zal 
bezitten. 



PROBEER LINN

De beste manier om Linn uit te proberen 
is een winkel te bezoeken en de muziek 
te beluisteren. Onze gespecialiseerde 
retailers helpen je graag. We kunnen 
helpen om een afspraak te regelen 
waarop je verschillende systemen bij 
een Linn specialist bij jou in de buurt 
kunt uitproberen. Vervolgens kan je het 
systeem kiezen dat het best klinkt.

EVENEMENTEN

Van live muziekoptredens tot 
voorsmaakjes van de nieuwste 
systemen, een Linn evenement 
biedt je de kans om fantastische 
muzieksystemen te beluisteren 
en de mensen te ontmoeten die 
deze systemen maken.

BEZOEK LINN

Bezoek Linn in Schotland en 
ontmoet de mensen achter 
de producten. We ontwerpen 
en produceren alles onder 
één dak.  Volg een rondleiding 
door de fabriek en zie hoe het 
allemaal gebeurt. 

PROBEER LINN



Linn Products Ltd
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow
G76 0EQ
aSchotland, VK

Tel:  +44 141 307 7777
helpline@linn.co.uk
www.linn.co.uk

BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES

SUPPLIERS OF ENTERTAINMENT SYSTEMS


