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Tannoy 
Revolution Signature DC6

Peter Gelder

Recent bracht Tannoy een nieuwe modellenserie op de markt met de naam Revolution Signature. Die be-
staat uit twee basisontwerpen, DC4 en DC6 genaamd,  die elk drie varianten kennen, een monitor type, een 
vloerstaander en een center-variant. De hier geteste DC6 is de monitor-uitvoering.

Tannoy is met meer dan �0 jaar één van de langst be-
staande audiofabrikanten ter wereld en biedt een 

breed scala aan producten voor de consumenten- en pro-
fessionele markt. De Tannoy organisatie is oorspronke-
lijk in 1926 gesticht door Guy R. Fountain. Hij was een van 
de pioniers op het gebied van radio’s en ontwierp, paten-
teerde en produceerde een serie ingenieuze elektrische 
componenten voor radio’s. Hij fabriceerde tevens een 
gepatenteerde elektrolytische gelijkrichter die gebruikt 
maakte van een tantalium legering. Vanuit de combinatie 
van deze woorden (Tantalum Alloy) ontstond het nu over 
de gehele wereld bekende merk ‘Tannoy’. Op het gebied 

van luidsprekers loopt Tannoy ook al een tijdje mee en 
vergeet niet dat Tannoy op dit gebied ook al vele uitvin-
dingen op zijn naam heeft staan die vandaag de dag door 
zeer bekende concurrerende fabrikanten worden toege-
past. Een mooi voorbeeld daarvan is de coaxiale speaker, 
die door Tannoy al meer dan 50 jaar geleden werd geïntro-
duceerd. Meer recent voorzag Tannoy al zijn speakers van 
super tweeters, welk voorbeeld door velen werd gevolgd.

Een goed voorbeeld van Tannoy’s prestaties op het gebied 
van luidsprekers was de Westminster Royal SE, destijds we-
relds grootste hoorngeladen luidspreker met een volume 
van 530 liter. De stap van de Westminster Royal SE naar de 
in dit artikel beluisterde Revolution Signature DC6 is aan 
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de ene kant enorm te noemen en aan de ande-
re kant ook weer niet.  Beiden maken namelijk 
gebruik van dezelfde Dual Concentric speaker-
technologie.
De introductie van de Revolution Signature 
DC6 voor Europa in januari j.l. verdient in dit 
geval bijzondere aandacht, omdat deze mo-
nitorluidspreker binnen Tannoy’s nieuwe 
luidsprekerlijn zowel gepositioneerd is als een 
Home Theater luidspreker als een 2-kanaals 
luidspreker. Gecombineerd met de horizon-
tale DC6 LCR kunnen deze imposante doch 
elegante luidsprekers naar wens in een multi-
channel setup geplaatst worden.
Laat de term Home Theater je er niet van 
weerhouden om deze luidspreker te beluis-
teren in een pure 2-kanaals setup, want deze 
luidspreker bevat akoestische technologie op 
het scherpst van de snede en kan als een hoog 
presterende staande luidspreker worden inge-
zet. Tannoy geeft aan dat deze luidspreker ook 
als boekenplank luidspreker ingezet kan wor-
den, maar dat moet ik je sterk ontraden. De 
luidsprekers hebben veel ademruimte nodig 
om optimaal te kunnen presteren en moeten 
daarom het liefst zo’n 50cm van de achter-
wand en minimaal 1 meter uit de hoek staan. 
De toegepaste technologie stelt ook wat eisen 
aan de plaatsing, maar daarover straks meer.

Technologie
Tannoy maakt gebruik van een lang bestaande, 
maar door velen nog steeds geprezen breed-
band luidsprekertechnologie, maar dan ge-
perfectioneerd met behulp van moderne tech-
nieken en materialen. Tannoy spreekt in dit 
verband over een Dual Concentric puntbron 
weergave. Daar waar bij de oude breedbanders 
vaak wat ongerechtigheden te beluisteren wa-
ren in het overgangsgebied van woofer naar 
tweeter, is bij de DC6 niets van dit alles meer 
terug te vinden. Hoewel de luidsprekers op het 
oog niet verschillen van de oude breedbanders, 
zijn ze fundamenteel anders, want zowel de 
woofer als de tweeter zijn apart gefilterd, waar-
bij de cross-over frequentie op 1,� KHz ligt. Alle 
Revolution Signature modellen beschikken 
over een 25-micron dikke titanium dome Su-
perTweeter met een frequentiebereik tot wel 54 
KHz. Tannoy noemt dit WideBand technology.

Een ander technisch hoogstandje is dat de ontwerpers het systeem 
zo gemaakt hebben dat op de cross-over frequentie (1,� KHz) beide 
speakerdelen een halve golflengte uit elkaar liggen. Door het uit-fase 
aansluiten van de hoog unit op de laag unit, produceert het complete 
systeem een bijna perfecte fase, ongeacht uit welke hoek je ook luis-
tert. Dit maakt de Dual Concentric luidspreker tot een echte puntbron. 
Filters en bedrading zijn ook in deze DC6 niet allerdaags. Het filter is 
opgebouwd als een tweede orde LF en een eerste orde HF filter met laag 
verlies, waarbij er erg veel aandacht is besteed aan het gebruik en  toe-
passen van componenten. Alles is gericht op een eenvoudige lay-out 
om daarmee te zorgen voor een maximale signaaloverdracht en om de 
interactie tussen componenten tot een minimum te beperken. Tan-
noy’s eigen DMT (Differential Material Technology) is gebruikt bij de fabri-
cage van de audiofiele polipropyleen condensatoren voor de HF sectie 
en lamellenkern spoelen voor de laagsectie 
De interne bedrading is gemaakt van verzilverd zuurstofvrij koper met 
een hoge zuiverheid (OFC) en heeft bi-wire terminals die geschikt zijn 
voor hoge stromen. Vrij uniek is een 5e terminal die gebruikt wordt 
om het luidsprekerchassis, spreekspoel en luidsprekerkabel te aarden 
en als doel heeft om overspraak van RF te onderdrukken. Met andere 
woorden het elimineren van alle feedbackverstoring die een negatieve 
invloed kan uitoefenen op de prestaties van het audiosysteem.

Behuizing
De kast stijve kast is gemaakt van MDF en bevat een heel arsenaal op-
hangingelementen om kleuring van het geluid te voorkomen en bij 
te dragen aan een snelle en schone presentatie. Het speciale Tannoy 
DMT ophangingmechanisme is aangebracht tussen de achterzijde van 
de luidspreker en de behuizing om de resterende resonanties terug 
te dringen en daarmee de resolutie en detaillering te verhogen. De 
constructie van de trapeziumvormige kast met zijn gebogen wanden 
minimaliseert resonanties en interne reflecties. Beiden zijn belang-
rijke factoren bij het neerzetten van de soundstage. Niet helemaal 
onbelangrijk is natuurlijk ook het uiterlijk van een luidspreker en van 
deze Revolution Signature DC6 kan gezegd worden dat hij er strak en 
tijdloos uitziet. De handmatig afgewerkte kasten zijn beschikbaar in 
Espresso (zwart) of licht eiken fineer.  De luidspreker en baspoort zijn 
afgewerkt met geborstelde aluminium lijsten. 

Luisteren
Zoals gewoonlijk ben ik na het opzetten van een cd op mijn gebruike-
lijke luisterstoel gaan zitten. Het eerste nummer was al aardig op weg 
toen ik een cd doosje wilde pakken van het dressoir wat tussen de spea-
kers in staat. Ik stond op, liep richting dressoir, om vervolgens van pure 
verbazing te blijven staan. De hele soundstage of het 3D geluidsbeeld 
zo je wilt, bleef staan als een huis. Zelfs tot vlak bij de speakers. On-
danks het feit dat ik zelf aardige luidsprekers heb staan en er een aantal 
over de vloer gehad heb, was mij zoiets niet eerder overkomen. Reden 
genoeg om eens nader te onderzoeken wat de grenzen waren van deze 
3D belevenis. Na wat heen en weer geloop, zitten en staan kwam ik tot 
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de conclusie dat het niet uitmaakt waar je zit 
of staat binnen de buitengrenzen van de 90° 
stralingshoeken van de luidsprekers, want 
de soundstage staat er en blijft staan. Omdat 
de speakers fungeren als puntbron, blijft het 
waargenomen geluidsbeeld als het ware vanuit 
een natuurlijke bron in stand gehouden. In het 
dagelijks leven heeft elk geluid één enkel punt 
van oorsprong en de werkelijkheidsbeleving 
van geluid hangt nauw samen met de plaatsing 
daarvan in richting, afstand (tijd) en volume. 
Het “versmeren“ van geluid over, op verschil-
lende hoogte geplaatste, luidsprekers in een 
kast helpt daar doorgaans niet echt aan mee. 
Als ik met deze luidsprekers vanuit het midden 
naar rechts loopt, is het niet zoals ik gewend 
ben dat de rechter speaker de linker gaat over-
stemmen, maar beweegt het geluidsbeeld in 
verhouding met je mee en beluister je de bron 
vanuit een andere hoek. Ik heb er geen andere 
woord voor als fenomenaal…. en dan heb 
ik het nog niet eens gehad over de sublieme 
klank en resolutie van het midden en hoog.
 Er is in de hele muziekbeleving geen sprake van 
de aanwezigheid van luidsprekers. De muziek 
staat zo los van de luidsprekers, dat je af en toe 
de illusie hebt dat je de instrumenten aan kunt 
raken. Ik kan geen andere manier vinden om 
dit gevoel te omschrijven. Ondanks als deze 
positieve ervaringen is er toch een beperking 
te benoemen voor deze luidspreker en dat is de 
laagweergave. Met zijn ondergrens van 46Hz 
èn beperkte kastgrootte, mis je toch wat body 
in de weergave van het laag. Het bijschakelen 
van het sublaag (via een solid-state versterker) 
van mijn bi-wired  Transmission Lines gaf di-
rect de gewenste verbetering. De weergave 
van deze luidsprekers is zo ontzettend goed, 
dat ik mijn TL’s zonder blikken of blozen zou 
vervangen door een set van deze Tannoy DC6 
in combinatie met een actieve subwoofer. Het 
mogen dan wel kleine kastjes zijn, het geluid is 
werkelijk groots te noemen.
Met een gevoeligheid van ��dB, zijn deze luid-
sprekers zeer makkelijk aan te sturen. Ze spe-
len zo mooi op mijn buizenversterkers, dat 
ik er in eerste instantie niet eens aan gedacht 
heb om ze ook via mijn solid-state versterker 
te beluisteren. Puur genieten met de meest 
uiteenlopende muzieksoorten zoals klassiek, 

impedantie en fasemeting tannoy revolution signature dc6

De impedantiecurve toont wat grillig. De minimum impedantie vinden 

we rond 230 Hz met een nog steeds vriendelijke 4,9 Ohm. De fase beweegt 

zicht hier rond de 0 graden lijn. De grootste fasehoek, -50 graden, zit rond 

1,9 kHz, waar de impedantie op een hoge 15 Ohm zit. Dit alles maakt de 

aansturing van deze Tannoy bovengemiddeld vriendelijk, ook als we het 

prettige rendement er bij betrekken. De aangesloten versterker zal nooit 

excessief veel stroom aan de luidspreker hoeven leveren. De hoogste piek 

zit bij 2800 Hz en schiet net door de 30 Ohm heen. Een gemiddelde solid 

state versterker zal hier geen last van hebben maar een buisversterker die 

geen of weinig negatieve tegenkoppeling gebruikt om de uitgangsweer-

stand laag te krijgen, of zoals je wilt, een hoge dempingfactor heeft, zal 

het geluid enigszins beïnvloeden door enkele dB’s amplitudeverhoging 

in dit frequentiegebied. Dit zal voor enige klankverandering in het hoge 

middengebied kunnen zorgen.

De DC6 heeft weliswaar een reflexpoort, maar de afstemming is niet echt 

pur sang die van een basreflex. Een ‘old school’ basreflex-afstemming 

heeft twee bijna identieke hoge bulten in de lagere frequentieregionen 

waar het dal tussen de toppen de afstemming van de poort aangeeft. Bij 

deze Tannoy zou die poortfrequentie rond 50 Hz liggen. Ik zeg ‘zou’ om-

dat er van de onderste bult, nog juist zichtbaar bij 35 Hz bijna niks meer te 

vinden is. De DC6 heeft deze sterk gedempt. Dat zou het strakke laag kun-

nen verklaren dat ik ook met mijn non-feedback buisversterkers krijg. De 

Tannoy DC6 is dus niet totaal afhankelijk van een hoge dempingfactor uit 

de versterker. Heel prettig voor een liefhebber van deze versterkers, waar 

ik me onder schaar. De behuizing met zijn aparte vorm voelt niet alleen 

stevig en dood aan, het is het ook. Je moet heel goed kijken om rimpels in 

de impedantiecurve te ontdekken dat op paneelresonanties kan duiden. 

Met een vergrootglas er bij is tussen 8 en 900 Hz een hele lichte rimpel af 

te lezen. Totaal onschuldig en een heel mooi resultaat. J

DvdM
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rock en fusion jazz. Deze luidspreker zet alles 
moeiteloos neer.

Samenvattend: Deze Tannoy DC6 luidsprekers 
hebben een grootse 3D soundstage met een 
opmerkelijke gefocuste plaatsing van instru-
menten en zang. De speakers zijn in staat tot 
een zeer snelle en strakke weergave over het 
hele frequentiebereik, wat leidt tot een zeer 
natuurlijke weergave van muziek. De DC6 gaat 
zeer efficiënt om met het toegevoerde vermo-
gen en levert zelfs met een 20 Watt buizenver-
sterker bovengemiddelde prestaties. Maar ook 
de liefhebbers met hoog vermogen solid state 
versterkers kunnen hun hart ophalen.

Nog een nawoord over de plaatsing. Anders 
dan bij veel luidsprekers waarbij je vanuit de 
luisterpositie nog net de binnenzijkanten van 
de kasten moet kunnen zien, moeten déze 
luidsprekers iets “off-axis” (naar buiten ge-
draaid) geplaatst worden, omdat het geluid 
anders te direct en te hard overkomt. Door de 
fabrikant zelf wordt aangeraden om iets verder 
naar achteren te gaan zitten dan dat de luid-
sprekers uit elkaar staan. J

gebruikte apparatuur:

Luidsprekers: Rogers Monitor Transmission Line

Versterkers: Cleo 6 voorversterker, Goliath eindversterkers, 

Sony TAN-55ES eindversterker

Bronnen: Cambridge Audio 840c (cd-speler èn dac), Sony DVP NS-999ES, 

Logitech Squeezebox transport, Akai AT-2600.

Bekabeling: TD zilveren interlinks, 6mm2 OFC luidsprekerkabel, 

Isotek Nova netconditioner.

specificaties: 

Aanbevolen vermogen versterker 20  – 150 Watt RMS 

Continu belasting 75 Watt RMS 

Piek belasting  300 Watts 

Gevoeligheid 88 dB (2.83V @ 1m) 

Nominale impedantie  8 Ohms 

Frequentiebereik 46 Hz – 35 kHz (-6dB) 

Spreiding 90 graden conisch 

Speaker unit:

Hoge tonen 25mm titanium dome met Tulpvormige golfgeleider 

Lage tonen 150mm papieren conus met rubber rand en 44mm 

handgewonden spreekspoel

Cross-over:

Cross-over frequentie  1.8 kHz 

Cross-over type Passief, laag verlies 2nd order LF, 

 1st order HF 

Constructie: 

Behuizing type  Front poort

Volume  10.8L

Afmetingen 365 x 226 x 225mm (HxWxD 

 zonder gril)

Gewicht 7.2kg

Afwerking Licht eiken en Espresso (zwart)

Adviesprijs: € 599 per stuk

Importeur: HNNY Benelux BV, 

k  www.hnny.nl
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