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Afgelopen februari, tijdens een heerlijk avondje bij het Haagse Chattelin Audio 

Systems, kon ik dan eindelijk kennismaken met het Spaanse Kroma Audio. Dat die 

kennismaking voor mij liefde op het eerste gezicht bleek, zal de lezers van het 

verslag van die avond bepaald niet zijn ontgaan. Toen Ben van Leliveld, de drijvende 

kracht achter Harmony Audio Import en importeur van Kroma Audio een paartje 

Mimi’s ter review kwam brengen, voelde ik mij als een kind op punt van binnen-

komst bij een snoepwinkel: pure voorpret!

K R O M A  M I M I  M i c h e l  v a n  M e e r s b e r g e n

¡SINCERAMENTE!

Spanje is niet echt het land dat bovenaan de lijstjes 
prijkt wanneer we het over hifi hebben; DAS en Ecler 
krijg ik nog wel opgelepeld, maar dan is het bordje 

eigenlijk wel op. Als je vervolgens in het fluistercircuit wat 

opvangt over iets heel speciaals afkomstig van het Iberisch 
schiereiland, dan is de aandacht toch altijd weer getrokken. 
Nu heeft collega Punter afgelopen december hier in de HVT 
al breed verslag gedaan van de Kroma Carmen en Kroma 
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Audio zelf, ik beperkt mij voor nu tot een aantal essentiële 
punten. Kroma Audio is opgericht door Miguel Castro en 
Javier Millán. Castro ontwerpt de kabinetten en Millán 
ontwerpt de crossover-filters. Cayetano Castellano, de man 
achter Artesania Audio - producent van high-end racks - doet 
de wereldwijde distributie. 
De kabinetten van Kroma zijn opgebouwd uit Krion, de 
Spaanse variant op het wellicht meer bekende Corian. Een 
bijzonder compact materiaal dat lijkt op steen en akoestisch 
nagenoeg dood is. Voor de crossovers wordt onder andere 
gebruik gemaakt van NOS-componenten (New Old Stock) 
en verder gebruikt Kroma alleen bevestigingsmateriaal van 
versterkt polymeer. Opvallend is de toepassing van ‘klank-
hout’ (bv. ceder en spruce) voor de basreflexpoorten dat door 
meester-gitaarbouwers in Granada gedraaid wordt. Een ande-
re toepassing van hout is die in de vorm van ‘Panzerholz’,een 
multiplex van hardhout doordrongen met kunsthars dat 
onder hoge druk geperst wordt. Dit levert, net als Krion, een 
bijzonder hard en akoestisch nagenoeg dood materiaal op.
De tweeters worden betrokken van Hiquephone, waar Oskar 
Wrønding de cepter zwaait. Wrønding is voormalig engineer 
en manager van Scanspeak. Bij de laatste komen de 
midden- en laag-units vandaan; op specificatie van Kroma 
natuurlijk…
Voor de tuning van de systemen meet Kroma zeer uitgebreid, 
maar de uiteindelijk fine-tuning vindt plaats op gehoor. 
Gelukkig maar, en ik verklap vast dat die laatste stap goed 
hoorbaar is. In meer dan positieve zin!

Mimi

Voor de test is een paartje Mimi’s ter beschikking gesteld. 
Deze kleine monitor is de ‘instapper’ in het gamma van 
Kroma Audio, al is ‘instapper’ een understatement van 
jewelste. Hoewel een formaat van 39,8 x 20,8 x 25 cm, en 
dat in een heerlijke parallellogram, bepaald niet groot is, 
hebben we wel te maken met een gewicht van 16 kg! 
Het hoog wordt waargenomen door de Hiquphone OW2 
soft dome tweeter en het midden laag door een 6,5 Inch unit 
uit de Classic Series van Scan Speak. Het crossover-filter is 
opgebouwd uit Mundorf en de eerder genoemde NOS-Com-

ponenten. Mundorf heeft ook de terminals geleverd. De 
Mimi is een basreflex-systeem waarbij de baspijp van Spaans 
ceder is gemaakt. Open je het houten krat waarin de Mimi’s 
verscheept worden, dan geurt het binnen echt naar sigaren-
kistjes. De poort zit aan de voorkant waardoor het wat koele 
uiterlijk van wit Krion en zwart carbon een mooie warme 
toets brengt: ‘Industrial meets Artisan’.
Met een impedantie van 8 Ohm en rendement van 92 dB 
wordt een minimaal vermogen van 15 W van de versterker 
gevraagd. Maar dit is dan ook echt minimaal. De Mimi heeft 
kwaliteiten waardoor je toch wel wat meer reserve wilt 
hebben. Ik hou het op minimaal 50 W om zo de boel 
optimaal aan te kunnen sturen en alle facetten die de Mimi 
brengt optimaal te kunnen ervaren.
Samen met de Mimi’s kwamen ook de bijpassende stands. 
Qua uiterlijk misschien niet de optimale partner, maar qua 
weergave weer wél. Ook komt het Panzerholz nu in beeld. 
De toplaag van de stands is hierin uitgevoerd. Zowel het 
Krion als het Panzerholz zijn erg glad waardoor de Mimi 
nogal makkelijk lijken te kunnen schuiven; gedurende de test 
heb ik daar geen problemen mee gekend. Panzerholz wordt 
ook gebruikt voor de ontkoppelvoetjes en dit is ook een beet-
je de omgeving waar je hardheid van het materiaal gaat 
waarnemen. De Mimi en de stand zullen samen zo tegen de 
35 kg wegen en om dat op ogenschijnlijk houten kegeltjes te 
plaatsen… je moet echt even vertrouwen krijgen dat zulks 
goed gaat.

Muziek… en wel héél veel van dat…

Het avondje Chattelin en de daar gebruikte Luxman D08u 
als bron deed mij beseffen dat Luxman tussen mijn oren zeer 
ten onrechte is verstoft. Tijd voor een verdiende oppoets-
beurt en in samenspraak met Ben is gekozen de Luxman 
D-06u en L-509x als bron en versterker te gebruiken. De 
bekabeling is afkomstig van Transparent Cable, Pink Faun, 
Nordost, AudioQuest en Furutech.
De opstelling van de Mimi’s is wat verraderlijk. Opvallend 
snel behaal je goede resultaten, maar zoals altijd: toch even 
doorschuiven om van een goed resultaat naar een beter 
resultaat te kunnen gaan. In het geval van de Mimi’s ben ik 
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een dag bezig geweest en ging het uiteindelijk om een paar 
millimetertjes, maar dan heb je ook wat.
Wat onmiddellijk opvalt is het vermogen van de Mimi’s te 
vertalen wat er in de keten gebeurt. Het klankkarakter van 
Luxman met wisselende bekabeling wordt feilloos vertaald 
- dit even los van het feit dat de L-509x en D-06u daar zelf 
ook voortreffelijk op reageren en wat uiteindelijk zo’n 
spannende ontdekkingstocht is geworden dat L-509x en 
D-06u een eigen review verdienen. Maar waar het echt om 

gaat: Mimi = Muziek. 
Voordat de extase losbarst toch eerst het enige puntje van 
beperking: het laagste laag. Dat zit er eenvoudigweg niet in. 
Gezien de afmetingen gaat dat niet lukken. Is heftige 
elektronica je ding en geniet van sublaag? Subwoofer(s) of 
anders snel doorlopen. Is natuurlijk en goed gedoseerd laag je 
ding? Blijf dan vooral even hangen. De Mimi’s blinken uit in 
natuurlijkheid. Als de opname het toestaat kan er een 
bijzonder groot beeld worden neergezet en dit met een 
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presentie die eigenlijk niet in verhouding staat met het 
compacte formaat. En over presentie gesproken: die kan 
dermate zijn dat je het volume daarop wilt aanpassen. In 
huize Van Meersbergen stond de muziek bij tijden ongewoon 
‘hard’. Als het beeld en de klank van een piano, stemmen en 
eigenlijk alles dermate klopt wil ik het qua volume ook in 
overeenstemming hebben. Nu komt ook een beetje de 
reserve van een versterker in beeld. Een opname met hoop 
dynamiek kan, zeker op volume, nogal een aanslag betekenen 
en de Mimi’s laten dit met plezier horen - mits de versterker 
meekomt natuurlijk. Tijdens een sessie met Ben heb ik met 
Bartók’s Sonate voor twee Piano’s en Percussie met Cédric 
Tiberghien als leidend pianist, onbedoeld één van de katten 
zowat tegen het plafond weten te jagen. Los van dat bijna 
incident konden we alleen maar diep buigen voor het 
vermogen zo precies met extreme dynamiek om te gaan (en 
natuurlijk de kwaliteit van de uitvoering en opname.) 

Ook lof voor Schumann’s Davidbündlertänze onder de 
handen van Maurizio Baglini. Hoewel de nadruk hier meer 
op een perfect geprepareerde Fazioli ligt, is de uitvoering zeer 
fraai gearticuleerd en weet Baglini goed gebruik te maken 
van de dichterlijke vrijheid die Schumann in deze compositie 
heeft gestopt. Als tegenhangen dezelfde compositie onder de 
handen van Imogen Cooper op een net zo goed geprepareer-
de Steinway, maar die qua opname meer ruimtelijk overzicht 
biedt. De Mimi’s laten het verschil in benadering van 
opname prachtig horen. Bij Baglini bén je de pianist, Cooper 
speelt in de kamer. Maar boven alles: de natuurlijkheid van 
de weergave… het gemak en vooral de oprechtheid die de 
Mimi’s brengen. Nergens de pretentie meer te laten horen 
dan er daadwerkelijk inzit en klankmatig zeer precies de 
instrumenten pakkend. 

Conclusie

Tja… Kroma Audio heeft een waar meesterwerk neergezet 
met de Mimi. Klein van stuk, maar met heel grote daden. 
Tijdens de test heb ik voornamelijk geluisterd naar klassiek 
in kleine bezetting, maar er is genoeg aan jazz, ‘poppy’ en 
ander materiaal gepasseerd om te kunnen stellen dat de 
Mimi’s zich bij elke muziekvorm meer dan uitstekend 
gedragen. Hoewel de Mimi zeker niet goedkoop te noemen 
is: 7.950,- euro voor een paar zónder stands (mét de Mimi 
1.950,- euro of los 2.950,- euro) ga ik toch beweren dat je, 
gezien de prestaties, eigenlijk een koopje in huis haalt. Dit 
laatste klinkt misschien wat lullig, maar als je de Mimi zelf 
hebt horen weergeven zul je begrijpen wat ik hiermee bedoel. 
Verplicht luisteren dus!

Meer informatie op www.harmonyaudioimport.com

Twee modellen – één ziel. De compleet nieuwe Mark Levinson No 5805 en 
No 5802 geïntegreerde versterkers.

Voor meer informatie of een luisterafspraak: 

marklevinson.referencesounds.nl 

www.referencesounds.nl
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