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Rond op het bureau 

Ook het geluid van de ingebouwde speakertjes in je laptop beu? Ook geen zin om met een 
hoofdtelefoon te luisteren en is de kwaliteit van Bluetooth je niet goed genoeg? Probeer deze 
kleine geweldenaartjes maar eens, met DECT-technologie! 

DECT, voluit Digital Enhanced Cordless Telecommunications, is vooral bekend in de telefonie 
voor gebruik in huis of kantoor, maar kan ook voor overdracht van het muzieksignaal gebruikt 
worden. Op de CES van 2016 kwam ik een fabrikant tegen die deze technologie als een van 
de eersten, zo niet de eerste, toepast in een klein assortiment producten. De ONEmicro – in 
surround-versie een ‘Innovation Awards 2016 Honoree’ – is er één van en voor test kreeg ik 
een setje midden maart toegestuurd. Verder omvat het leveringsprogramma ook de 
ONEclassic, de ONEmini en ONEmedi (zie ook www.oneaudio.cc). 

Volgens ONE – gevestigd in Honk Kong – is de DECT technologie zeer geschikt voor een 
groot bereik in huis, heeft 90% minder straling dan WiFi, daarnaast geen last van storing als 
gevolg van interferentie van andere zendende bronnen en een perfecte synchronisatie tussen 
de beide (stereo-)kanalen. En hiermee is de lijst van voordelen nog niet ten einde: een uiterst 
laag stroomverbruik (tot 80 uur bij volle accu bij de ONEmini en 20 uur voor de ONEmicro) en 
de mogelijkheid van uitzending tot zes kanalen in perfect gesynchroniseerde 5.1 surround.  

ONEmicro 

Als gezegd, kreeg ik een setje ter test aangeboden. Het pakketje was vrij van invoerrechten – 
er tussendoor geglipt? – en de nieuwsgierigheid naar de inhoud was snel bedwongen: twee 
iets meer dan zes centimeter in doorsnee en ruim vijf centimeter hoge witte luidsprekertjes 
stonden alras naast mijn MacBook Pro te spelen dat het een lieve lust had. Als altijd is het een 
kleine race tegen de tijd zo snel mogelijk geluid te hebben, toch? Herken je dat? Onderop 
bevindt zich een tweetal schakelaartjes voor aan/uit en volume. Middels een usb-dongle wordt 
het muzieksignaal in stereo uitgezonden.  

En hoe klinkt het? Macro veel beter dan de laptop-speakertjes en voor hen die de 
hoofdtelefoon liever niet op zetten een hoogwaardig alternatief. Ik kan eigenlijk maar één 
nadeel ontdekken: het is een kostbaar product (plm €200 per set). Nee, met opzet gebruik ik 
niet het woord duur in dit verband, daarvoor heb ik al teveel oplossingen gehoord die 
uiteindelijk vallen onder de noemer ‘goedkoop is duurkoop’. Kijk naar mijn bureau en je snapt 
dat deze ONEmicro hun plekje hebben ingenomen om deze niet meer af te staan… 

 


