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-Recensie- Playback Designs MPS-3
Geïntegreerde CD-speler / Digitaal-Analoog converter

Niet gezocht, 
toch gevonden

Stefan Krawczyk Tot ik vorig jaar geheel onverwacht werd bloot-
gesteld aan een geïntegreerde CD-speler van 
een voor mij tot dan toe onbekend Amerikaans 

merk… de Playback Designs MPS-3. Het feit dat digitale 
muziekweergave guru Andreas Koch – de ontwerper van 
dit fantastische spul – nu de felbegeerde en zeldzame 
‘Lifetime Achievement Award’ van The Positive Feedback 
Magazine heeft gewonnen, leek mij een uitgelezen mo-
ment om mijn ervaringen met de MPS-3 met je te delen.

Ooit van Playback Designs gehoord?

Ik tot voor kort niet. De openbaring kwam, zoals gezegd, 
totaal onverwacht toen ik nietsvermoedend Dé Hifiwin-

Hoe vaak heb ik als notoire Engelstalige hifitijdschriftenverslinder niet met enig gevoel van ongeloof en lichte jaloezie gelezen, 
dat de reviewer het onder de loep genomen apparaat of de luidsprekers had aangeschaft. Zou het mij ooit ook overkomen? Ik 
heb toch een behoorlijke hoeveelheid top-apparatuur tijdens mijn reviewers-bestaan voorbij zien komen en er zat veel spul tus-
sen dat ik graag in huis had gehouden. Maar nooit had ik echt last van langdurige frustratie als het materiaal weer terug naar de 
distributeur moest en het leven met mijn vertrouwde set weer verder ging.

kel in Beek-Ubbergen bezocht met mijn licht-bejaarde, 
maar nog steeds zeer gewaardeerde Theta Data Basic II 
drive en bijbehorende D/A converter onder de arm. Het 
arme apparaat moest iets aan zijn afspeelmechanisme 
laten doen. Terwijl hifi-tovenaar Rob Wilms de reparatie-
bon invulde, waagde ik mij schalks in zijn grote luister-
ruimte. De bedoeling was even naar een Marantz SACD 
speler te luisteren via een mooi setje PrimaLuna buizen-
blokken en de nieuwste Sonus Faber Guarneris (trouwe 
lezers weten dat ik al jaren aan Guarneris verknocht 
ben). Anyway, het klonk zeker niet slecht.
Terwijl ik van wat bekende schijfjes zat te genieten, 
kwam Rob binnen met de strategische vraag: waar ben je 
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eigenlijk naar op zoek? Theta laten repareren, SACD-
speler beluisteren, experimenteren met je converter, wat 
is het plan? Besmuikt gaf ik toe niet echt op zoek te zijn 
naar iets anders, maar dat ik wel al sinds enige tijd met 
de gedachte speelde toch, na een dikke 15 jaar Theta, 
eens dé definitieve CD-speler aan te schaffen. Ik had het 
nog nauwelijks gezegd of Rob sprak de mij inmiddels 
bekend klinkende woorden (hij had mij dit al eerder 
‘geflikt’): “O, dan zou je toch eens een keer naar deze 
speler moeten luisteren”. Hij toonde mij een onbekend, 
maar bijzonder aantrekkelijk ogend apparaat, dat ergens 
in één van de vele stevige audiorekken stond te wachten. 
Stond te wachten op mij, zoals al snel zou blijken…

Andreas Koch, Jonathan Tinn & Bert Gerlach

Dit zijn de drie heren die Playback Designs een vijftal 
jaren geleden samen uit de grond hebben gestampt. Alle 
drie waren ze natuurlijk al jaren met (pro-)audio bezig. 
Koch zit al ruim dertig jaar in het vak. Hij begon zijn 
digitale loopbaan bij Studer ReVox in Zwitserland en 
ontwikkelde de meest succesvolle digitale sample con-
verters, filters en andere signaal-processoren. Hij heeft 
ook gewerkt voor Dolby Labs en Sony, voor wie hij eind 
negentiger jaren een 8-kanaals DSD opname, editing en 
mixing machine ontwikkelde, die 15 jaar na dato nog 
steeds in gebruik is voor SACD opnames. Koch’s laatste 
etappe alvorens hij Playback Designs oprichtte, was de 
bij sommige digitaal-audiofiele fijnproevers bekende 
EMM Labs. Tinn was de man, die in 2003 de distributie 
van EMM Labs producten op zich nam en de verkoop 
tot ongekende hoogten bracht. Bert Gerlach, een Duits 
muzikant en ingenieur is het brein achter de analoge 
trappen bij Playback Designs. Bij hem is alles zeer dis-
creet, de filters, de uitgangstrappen en de rest. Bert houdt 
ook niet van chips en opamps in het analoge circuit. 
Een echte purist. Ik kan op voorhand al verklappen dat 
de mannen van Playback Designs het samen goed voor 
elkaar hebben.

Wat zit er in, aan en op het doosje?

Laat me allereerst bevestigen dat het ‘doosje’ een prachtig 
full-size, solide, geborsteld aluminium pronkstuk is met 
een lichtglooiende voorkant. Ja, met bijna vrouwelijke 
vormen. Een slanke lade in het midden, met erboven een 
schermpje dat je vertelt welke functie actief is en onder 
de lade een iets groter schermpje met het track nummer 
en de speeltijd. Dat alles in voor ‘opa’ goed zichtbare 
rode cijfers en letters, die, als je last hebt van de rode 
gloed of in een zwaar audio-puristische mood bent, via 
de afstandsbediening kunnen worden gedimd. Als je de 
afstandsbediening even kwijt bent, heb je de belangrijk-
ste functies ter beschikking middels vijf drukknoppen 
boven op het apparaat. Zeer handig als je voor je hifirek 
staat en geen zin hebt om te bukken…

Het gaat hier om een geïntegreerde CD-speler, dus 
inclusief DA-converter, met aansluitmogelijkheden voor 
externe digitale bronnen. Het loopwerk is het top-model 

van Philips, de CDPro. De rest van binnen is in het 
grootste geheim door de heren zelf ontwikkeld, dus daar 
kan en mag ik weinig over zeggen. Andreas, Jonathan 
en Bert staan zich erop voor dat ze alles zelf hebben 
gemaakt, in plaats van te werken met een cocktail van 
door anderen aangeboden componenten. De audio-
enthousiaste pragmaticus in mij zegt dan eenvoudiger 
wijs: prima, als het eindresultaat maar beregoed klinkt. 
Daarover later meer.

Wat ik intussen wel kan verklappen is dat (a) de MPS-3 
uitgedost is met het aan Playback Designs’ eigen Fre-
quency Arrival System, waarmee jitter in één klap naar 
de vergetelheid is geschopt, ongeacht de digitale bron 
(dus ook je gammele MP3 speler) en (b) de rest van de 
digitale en analoge trappen ook binnenshuis zijn ont-
worpen, hetgeen gezien de ervaring van Koch niet ver-
wonderlijk is en (c) de achterkant van de kast alles bevat 
dat een digitale en gebalanceerde obsessioneel zich aan 
in- en uitgangen zou kunnen wensen (behalve een BNC 
aansluiting, maar dat maakt alleen iets uit als je toevallig 
een digitale drive van NAIM zou willen aansluiten).

Voordat ik mijn oor te luisteren leg, wilde ik nog even 
kwijt dat de MPS-3 ook nog een upsample-kampioen is. 
Hij is geprogrammeerd om maar liefst 24/384kHz af te 
leveren en 6,1MHz DSD via USB af te spelen! The sky 
is the limit. Of het gehoormatig ook inderdaad verschil 
uitmaakt, gaan we merken…

Want, Meneer K, hoe klinkt ’ie?

Bij Rob heb ik eigenlijk maar één CD gedraaid om alle 
combinaties te kunnen vergelijken: Dead Can Dance, 
‘Yulunga’, van hun album Into The Labyrinth. Wat direct 
opvalt zijn de ruimtelijkheid, helderheid en het natuur-
lijke timbre van stemmen en instrumenten. Er was een 
complete afwezigheid van agressie in het geluidsbeeld. 
Een ander sterk punt dat snel uit de verf kwam, was de 
natuurlijke separatie van de verschillende instrumenten, 
zonder dat er sprake was van een artificiële, chirurgische 
individuele belichting en uitvergroting van de verschil-
lende elementen van de opname. De muziek behield 
een mooi geheel. Ik maar heen en weer switchen bij 
Rob tussen mijn Theta Converter DS Pro Basic IIIa (uit 
1996!), een SACD-speler van zeer goede komaf en de 
MPS-3 (Rob bleef zeer geduldig en bewonderenswaardig 
kalm na enkele uren steeds dezelfde track te hebben 
aangehoord). Het werd al snel duidelijk dat de Playback 
Designs de andere toch min of meer ver achter zich liet 
op een aantal cruciale vlakken. Mijn ouwe trouwe Theta 
klonk zakelijk, droog en minder genuanceerd, in verge-
lijking met de MPS-3, terwijl de SACD-speler, waar ik 
veel van had verwacht, minder detail liet horen, alles met 
een lichte vitrage afdekte en zelfs qua geluidsbeeld niet 
hetzelfde niveau haalde. Het besluit was gauw genomen: 
de MPS-3 mocht bij mij komen wonen, niet tijdelijk, 
zoals bij andere review exemplaren, maar permanent!
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Thuis aangekomen is er natuurlijk zoals altijd het span-
nende moment wanneer de verse aanschaf is aange-
sloten en de oncontroleerbare angst je bevangt dat het 
sprankelend nieuwe apparaat toch niet even goed gaat 
klinken als in de demo-opzet van de dealer. Zeker als het 
om een High-End speler met een High-End prijskaartje 
gaat. De spanning was te snijden. Om meteen de verge-
lijking te kunnen maken heb ik onze vrienden van Dead 
Can Dance weer opgezet. Wat schetste mijn verbazing 
toen het bij mij thuis bijna nog beter klonk als bij Rob 
in de Winkel! Andere elektronica natuurlijk (Ayre K1 
voorversterker, Theta Dreadnaught, orginele Guarneris 
en volledig symmetrisch bekabeld met Nirvana Audia 
SX Ltd. en Transparent Audio Super) en dat alles in mijn 
vertrouwde luisterruimte. Bingo!
Snel mijn favoriete nieuwe-apparaat-ontdekkings-CD 
opgezet: Mike Garson’s Oxnard Sessions op HDCD 
van Reference Recordings (klink ook fantastisch als je 
speler niet aan HDCD doet). Dit is één van de beste 
piano-opnames die ik ken. De MPS-3 zette daar een 
heerlijk kristalhelder, 3-dimensionaal spektakel neer. 
Het razendsnelle spel van Garson was perfect te volgen. 
Ik hoorde het spel in de baskant nu toch ook beter dan 
voorheen en de ruimtelijkheid had een extra dosis lucht 
meegekregen.

Mike Garson is een trouwe begeleider van mijn jeugd-
held, David Bowie, en ik had al té lang niets meer van 
hem gespeeld. Tijd dus om de Playback Designs aan een 
portie rock bloot te stellen. Om niet meteen helemaal de 
jazz te verlaten heb ik het prachtige ‘Bring Me The Disco 
King’ van het Reality Tour live album op mijn verse spe-
ler losgelaten. Dit soort opnames zijn natuurlijk zelden 
van hoogstaande audiofiele kwaliteit, maar in dit geval 
was de weergave zo ongemeen goed, dat ik het gevoel 
had ongeveer naast Bowie op het podium te staan. Er zat 
echt leven in en weer die helderheid en diepte, zonder 
een hard digitaal randje… Wel, wel, wel, zou het zomaar 
kunnen dat deze CD-speler eindelijk echt het door velen 
zo naarstig nagestreefde vinyl-geluid tot op enkele mi-
crometers benadert? We gaan dat zo dadelijk eens even 
A-B testen.

Van Bowie’s eigen ‘Disco King’ naar de cover van dit 
heerlijke nummer, uitgevoerd door één van Neder-
land’s meest talentvolle saxofonisten, Yuri Honing (Yuri 

Honing Acoustic Quartet – True). Ruimte, intimiteit, 
warmte en een prachtig timbre, dat waren de termen die 
direct bij me opkwamen. De saxofoon had het allemaal, 
evenals de begeleidende vleugel, die op betoverende en 
subtiele wijze werd bespeeld door Wolfert Brederode. 
Een zeer goede opname en prachtige eigenzinnige 
muziek, die ik ieder kan aanraden. De MPS-3 wist dit al-
lemaal zodanig realistisch neer te zetten dat het luisteren 
echt een intense belevenis werd.

Geïnspireerd door de kwaliteit van een hoogbegaafd 
begeleider, die het in eigen naam minstens even goed 
doet, heb ik gauw het laatste ECM album van het Wolfert 
Brederode Quartet – Post Scriptum – een slinger gege-
ven. Het nummer ‘Angelico’ is één van mijn favorieten. 
Het is een perfect voorbeeld van Brederode’s stijl en 
talent. Hij bouwt dit muzikale juweeltje rustig op om 
het vervolgens, mede dankzij het buitenaardse blazers-
spel van Claudio Puntin, de heerlijk originele ritmes van 
Samuel Rohrer en de prachtige basonderbouwing van 
Mats Eilertsen, tot een fenomenale climax te brengen. 
Hier vallen de uitstekende plaatsing van de muzikanten 
op (ik heb ze vele malen live gezien en weet dus waar ze 
staan), het natuurlijke geluid van de drums en percussie, 
afgetopt met een heerlijk vol maar uitstekend gedefini-
eerd beeld.

Nu we toch met Mats Eilertsen bezig zijn, lijkt het me 
een prima moment om de CD-vinyl A-B test te doen. 
Ja, ja, ik hoor je al denken: dat wordt me wat met twee 
apparaten in verschillende prijsklassen, zomaar effe in 
de huiskamer heen en weer switchen, dat is niet serieus. 
OK, het is ook niet echt heel serieus bedoeld, maar 
ik ga het toch even proberen. Hoe vaak wordt er niet 
verkondigd dat een peperdure CD-speler het niet eens 
kan opnemen tegen een mid-level draaitafel? Hier gaat 
de MPS-3 de vergelijking aan met een Michell Techno-
Deck met Techno-arm, Sumiko Bluepoint Special via 
de wereldwijd bejubelde phonotrap van de Ayre K1 
voorversterker. Ben je er klaar voor? Ik heb het num-
mer ‘The Pilot’s Choice’ van het laatste album van Mats 
Eilertsen genomen (Skydive op Hubro Music), dat ik 
toevallig zowel op CD als vinyl bezit. Eerst de CD: bas 
staat er in volle glorie en toch duidelijk ten dienste van 
het geheel. Details komen aan alle kanten prachtig uit 
de verf in dit ingetogen nummer. Nu de grammofoon-

-Recensie-
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plaat (heerlijk om dat woord weer eens in de mond te 
nemen!). Ik hoef met het hoge uitgangsvermogen van de 
Bluepoint Special het volume nauwelijks aan te passen. 
Het laag is even goed als op CD. Iets minder strak, maar 
dat was te verwachten, minimaal en niet storend. De 
vinyl versie klinkt nog iets voller en warmer, maar het 
scheelt bijzonder weinig en is eigenlijk niet noodzakelij-
kerwijs een verbetering. Kwestie van smaak. Het timbre 
van de instrumenten en het beeld zijn zo goed als op 
hetzelfde niveau. Kortom, hoewel ik pauze loos heen 
en weer heb gependeld tussen digitaal en analoog, kan 
ik met een redelijke mate van zekerheid zeggen dat de 
MPS-3 verdraaid dicht in de buurt komt van een kwali-
tatief hoogstaande vinyl-beleving. Je moet, denk ik, echt 
schandalig veel meer aan je platenspeler en omliggende 
opzet uitgeven om de Playback Designs weer terug naar 
de schoolbanken te kunnen sturen. So, now I have the 
best (for me) of both worlds, zoals de Engelsen zouden 
zeggen!

Ter afronding en voor de volledigheid heb ik toch nog 
even een stukje levendig klassiek getest. G.F. Händel’s 
‘Ode for St. Cecilia’s Day’ met Trevor Pinnock op Archiv 
viel deze eer ten deel. Een machtige opname, waarin 
veel gebeurt, inclusief zang. In één woord: grandioos! 
Wat een lucht, wat een helderheid, wat een prachtig 
warme, maar perfect gedefinieerde stemmen. Het beeld 
was prima breed en diep, terwijl de instrumenten op 
natuurlijke wijze werden uitgelicht. Als je voor klassiek 
gaat, inclusief opera of zelfs orgelmuziek, is deze speler 
ook voor jou!

Wacht! Was ik bijna een andere zeer belangrijke 
functie van de MPS-3 vergeten! Dit is natuur-
lijk ook een buitenboord DA-converter 
voor wie andere digitale ap-
paraten wil aansluiten, 
inclusief PC en, zoals 
in mijn geval, 
een fijn 
iPod dokje 
met digitale 
uitgang van 
Cambridge 
Audio. Dus, 
op de valreep 
nog even 
‘Love Is Lost’ 
van David Bowie’s geheel 
onverwachte nieuwe album The Next 
Day gespeeld. Wow! Het klinkt als een huis. 
Vele malen beter dan de vele alternatieven, die, welis-
waar voor iets minder geld, de ronde doen. Via de MPS-3 
digitale trap wordt de anderszins mediocre geluidskwali-
teit van de iPod naar een beduidend hoger niveau getild. 
Ik heb nog niet de mogelijkheid gehad om de iMac met 

hoogkwalitatieve sound files via de MPS-3 te testen, 
maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook dat een groot 
succes zal zijn…

Epiloog 

Terwijl ik dit thuis gedachteloos luisterend zit te typen, 
begint plots Lisa Gerrard – van Dead Can Dance – The 
Wind That Shakes The Barley te zingen. We zijn weer 
terug bij af. Een rilling van muzikaal genot werkt zijn 
weg via mijn ruggengraat naar beneden en ontaardt 
vervolgens in een tsunami van kippenvel. Wat een rea-
lisme, helderheid en presence! Dit soort momenten – en 
er zijn er velen van – bevestigt voor mij weer, dat ik die 
historische dag bij Rob, zonder enige vorm van twijfel de 
juiste beslissing heb genomen. Ik kwam voor een kleine 
reparatie aan een drive en vertrok met de definitieve 
CD-speler. Een klein jaar later kan ik met een gerust 
hart zeggen, dat ik er geen seconde spijt van heb gehad. 
Integendeel, muzikaal nirvana is mijn deel. Iedere dag. 
Bedankt (Du)Rob!

Post-Epiloog

Eigenlijk ben ik het aan mezelf verplicht toch eens een 
keer Playback Design’s meerkanaals SACD-speler te gaan 
beluisteren…

Prijs MPS-3: € 12.450

Voor meer informatie www.durob.nl


