
 
 

van 1 tot en met 4 februari in Cannes (Zuid-Frankrijk) 

Qobuz op de Midem 

De triomf van de geluidskwaliteit, thuis en waar u ook bent. 
De muziek is weer terug! 

  
   

Qobuz is van 1 t/m 4 februari aanwezig op de Midem 2014 van Cannes. 
Een mooie gelegenheid voor ’s werelds grootste hifi muziekdienst om zijn 
innovaties en nieuwe partners te tonen en zijn internationale uitbreiding te 

bevestigen. 
  
 
  

Yves Riesel, medeoprichter van Qobuz zal in het « Palais des Festivals » 
deelnemen aan twee rondetafelgesprekken: 
  
- een gesprek op maandag 3 februari, georganiseerd door Sony, over de High 
Resolution Audio: “Hi-Resolution business and current situation, Hi-Resolution 
Audio Products and business situation”. 
  
- een gesprek georganiseerd door de CISAC, een internationale 
auteursrechtenorganisatie, op dinsdag 4 februari om 09.15 uur, over “Modern 
Licencing Solutions”. 
 
 
 
QOBUZ VERVOLGT ZIJN INTERNATIONALE ONTWIKKELING  
  
Sinds 5 december 2013 zijn de vier streamingabonnementen van Qobuz 
beschikbaar in acht verdere Europese landen: Nederland, België, Luxemburg, 
Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De door Qobuz 
gevestigde en uitgegeven downloaddienst zal per begin april 2014 in deze 
landen beschikbaar zijn. 



 
De sterke ontwikkeling die Qobuz nu doormaakt toont de kracht van de strategie 
van het platform, die belangrijke tendensen omvat die leven bij fabrikanten van 
audioapparatuur in alle prijsklassen, voor thuis en voor waar u ook bent. 
 
Qobuz ontwikkelt sinds een aantal jaren ’s werelds meest uitgebreide catalogus 
van muziek in hifi kwaliteit. Deze telt op dit moment 17 miljoen titels, allemaal in 
“echte cd-kwaliteit”1 en zal binnenkort het aantal van 6.000 albums in “Qobuz 
Studio Masters 24bit”2 bereiken en – met hoge snelheid – overschrijden.  
  
Dankzij zijn exclusieve technologische vernieuwingen kan Qobuz deze kwaliteit 
op alle apparaten en in alle omstandigheden leveren. Met Qobuz heeft u (op PC, 
tablet en smartphone van elk willekeurig merk, met iOS, Android, Windows en 
Kindle) op elk gewenst moment - zowel lokaal als in streaming - toegang tot uw 
favoriete muziek in hifi. Het comprimeren van geluid, vijftien jaar lang een ware 
gruwel voor de muziek, heeft voortaan afgedaan.  
 
 
 
QOBUZ EN 4G 
  
De recente opkomst van het mobiele 4G-netwerk vergroot op geheel natuurlijke 
manier het exclusieve karakter van de aanbiedingen van Qobuz: de 4G-
abonnees kunnen vandaag de dag de hele Qobuz hifi catalogus beluisteren in 
alle situaties van mobiliteit (auto, voetganger).  
 
Op het gebied van de verbonden auto werkt Qobuz in 2014, wanneer de 4G-
dekking Europees wordt uitgebreid, aan zijn integratie in auto’s van luxemerken.  
 
 
 
DE MUZIEK IS WEER TERUG … IN HUIS 
  
Een andere belangrijke trend op de markt is de comeback van het thuis 
beluisteren, met de veralgemenisering van meerkamersystemen waarmee geluid 
eenvoudig en tegen lage kosten in alle kamers van een appartement kan worden 
gebracht. Hiermee kunt u genieten van alle faciliteiten die online muziekdiensten 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 16 bit / 44.1 kHz FLAC 
2 24 bit / 192 kHz 



bieden, met inbegrip van gedifferentieerde programmering van muziekstreams 
voor elke kamer. Leider op dit gebied is het Amerikaanse SONOS, dat 
wereldwijd honderdduizenden verbonden gebruikers telt. 
 
OPERATIE SONOS-QOBUZ 
- Van 8 januari tot en met 5 maart 2014 voert QOBUZ een Europese operatie uit 
met SONOS, waarbij alle kopers van SONOS apparatuur drie maanden QOBUZ 
hifi streaming gratis krijgen aangeboden. 
Voor deze gelegenheid is de integratie van QOBUZ in SONOS uitgebreid met 
nieuwe functies, zoals het direct in de Controller aanmaken van speellijsten. 
 
OPERATIE HARMAN KARDON-QOBUZ 
- HARMAN KARDON en QOBUZ zijn tot en met 31 maart in Europese 
samenwerking (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), met 
drie maanden gratis proefabonnement op QOBUZ bij elke aankoop van een Blu-
Ray Home-Cinema systeem van het Amerikaanse merk. 
 
OPERATIE LOEWE - QOBUZ 
- Tot en met 31 maart 2014 ontvangen klanten bij aankoop van een product uit 
de serie ‘AUDIODESIGN’ van LOEWE drie maanden gratis abonnement op 
QOBUZ. 
  
QOBUZ werkt overigens reeds samen met merken als Pioneer of Sennheiser. 
 
 
 
QOBUZ, AMBASSADEUR VAN UNIEKE HIFI KWALITEIT 
  
De liefhebber van muziek in hifi kwaliteit is voortaan liefhebber van online muziek, 
nu Qobuz een geluidsbronkwaliteit biedt die hoger ligt dan die van de cd, via de 
24 bit QOBUZ Studio Masters. De overgang de afgelopen drie jaar is 
spectaculair geweest.  
 
Op de niche van de hifi in de hoge en zeer hoge prijsklasse kennen fabrikanten 
een ongekende uitbreiding van hun activiteiten. Er is een ware Franse industrie 
van de mooie sound aan het ontstaan, want Frankrijk heeft gerespecteerde en 
innovatieve merken op zijn naam staan als Focal, Micromega en Cabasse. Nog 
recentelijk heeft de uitzonderlijke industriële ontwikkeling van de jonge fabrikant 



Devialet de dynamiek geïllustreerd van het Franse ecosysteem, dat met QOBUZ 
de kans heeft te profiteren van een wereldwijd unieke partner.  
 
 
 
AZIATISCHE FABRIKANTEN EN QOBUZ 
  
De integratie ten slotte van QOBUZ in apparaten geschiedt doorgaans via de 
QOBUZ API, die fabrikanten de schat aan gegevens van het platform biedt en 
waarmee ze die in hun apparaten kunnen integreren. Wat dit laatste betreft wordt 
QOBUZ op dit moment geïntegreerd door de belangrijkste Aziatische fabrikanten. 
 
  
 
Over QOBUZ : 
                                                                    
QOBUZ is de eerste en enige online hifi muziekdienst die toegang biedt tot alle labels (grote en 
onafhankelijke) en tot alle artiesten in alle muziekstijlen. 
                                                                    
Het aanbod van QOBUZ  

-     onbeperkte abonnementen* in “echte cd-kwaliteit”, 16 bit / 44,1 kHz 
-     per keer downloaden uit de gehele catalogus van meer dan 17 miljoen titels, 16 bit / 44,1 kHz 
-     per keer downloaden tot 24 bit / 192 kHz uit een ruime selectie van « Qobuz Studio Masters » 

titels. 
 
Qobuz biedt daarnaast uitgebreide documentatie over de albums, met tienduizenden digitale teksten en 
hoogwaardige exclusieve redactionele inhoud. Deze zijn beschikbaar via desktop, Windows en Mac OS, 
en mobiel, iOS, Android en Windows 8. 
 
Qobuz wil de beste muziekdienst ter wereld bieden. Qobuz biedt exclusieve diensten die nergens anders 
beschikbaar zijn. 

  
De toegang tot de dienst is beschikbaar in verschillende landen. Voor meer informatie: www.qobuz.com 

 
PERS: 

  
QOBUZ Frankrijk: 

  
Victoria Bareille | victoriab@reflexion-publique.com | 

+33 1 55 21 01 55 
Olivia Tiret | Oliviat@reflexion-publique.com | 

+33 1 55 21 01 43 
  

QOBUZ International : 
Guillaume Compain | pr@qobuz.com | +33 6 16 45 76 90 


