Filosofie

Een beter leven door technologie
Met deze spreuk is Accuphase [accuraat in fase] voor vele
jaren representatief in de wereld markt, en behoort tot op de
dag van vandaag tot de beste fabrikanten in hoogwaardige
komponenten.
Vele ontwikkelingen hebben geleid tot de wereldstandaard in de
referentie klasse.1972 was het jaar dat oprichter Jiro Kasuga
en zijn ingenieurs verantwoordelijk waren voor het fase
correct systeem voor een heldere muziek weergave. Destijds
werkten zij bij Trio een onderdeel van Kenwood. Samen met zijn
broer en schoonzoon ontwikkelden zij de eerste FM tuner die
destijds sterk opkwam in Japan.
Later zou de FM tuner wereldwijd verkocht gaan worden. In 1965
kwamen de eerste transistors versterkers opde markt waaruit
later zou blijken dat Accuphase de beste technieken in huis
heeft met de meest prachtige meetresultaten met een optimaal
luistergenot.

In 1974 werd Accuphase opgericht en verschenen de eerste
produkten op de markt. De roemruchte T 100, C 200, P 300 zijn
nog steeds legendarisch. Accuphase kenmerkt zich door een warm
geluid dat vergeleken kan worden met het echte
live geluid waardoor timbre, dynamiek en klankkleur absoluut
de werkelijkheid benadert. Gezien bij het bedrijf 40
ingenieurs werken die konstant met de ontwikkeling bezig zijn
kan men stellen dat de keuze van de komponenten,
levensduur en muzikaliteit dit produkt tot het allerbeste
behoort. Internationale doorbraak is dan ook niet uitgebleven
en tot nu toe het meest begeerde merk. Vele awards die zij
hebben mogen ontvangen, lovende testrapporten enz zijn
het sterkste bewijs. Accurate in phase is dan ook terecht door
Accuphase waargemaakt. Hoogwaardige technologie die inderdaad
uw leven verrijkt.
Muziek is een oase die ons leven verfrist. Muziek kan,
opwekken, kalmeren. Het kan ons hart bewegen en ons leven
verrijken, welk het doel is, dat wij in
Accuphase de Audiotechnologie zoeken. Dit was het idee achter
de slagzin ” Leven door Technologie verrijkt ” dat samen de
groep van zeer bekwame Audiospecialisten die tot vandaag
bedachten
de succesrijke Accuphase lijn van oorsprong
produceert.Het is het
principe achter alle Accuphase
componenten wiens hoge rang extravagant kan beschouwd worden
Precies zoals er voortreffelijke muzikale instrumenten zijn
dat voornamelijk zeer gewaardeerd wordt, geloven wij dat het
zelfde in de Audiocomponenten van toepassing is. Dit vormt de
basis van ons ontwerp . Het streven naar de reden
waarom wij extra waarde hechten in elk van onze componenten en
die zo te bouwen dat zij helemaal de verdiensten
van handwerk zullen tonen.De naam ACCUPHASE werd door ACCU
“nauwkeurig” in combinatie toegepast met FASE welke de
belangrijkste factor
in de Audiotechnologie is. Wij voelen dat dit een passende
merknaam is om zo onze producten te beschrijven die in het
diepste van de Audiotechnologie doordringt.

Onze eindeloze toewijding van kwaliteit vereist een hele hoge
graad van verwerking welk ons overtuigt om het gebruik van
massaproductie te vermijden. Daarom is productievolume beperkt
en ACCUPHASE in een beperkt aantal
gespecialiseerde winkels te verkrijgen.

