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“Op basis van intensieve contacten met kabelexploitanten, 
zendgemachtigden, beleidsmakers en natuurlijk de industrie, 
heeft Quantis Electronics zich ontwikkeld tot een specialist 
op het terrein van de digitale tv. Dat heeft geleid tot een stel 
op de Nederlandse situatie toegesneden kabelontvangers 
van HUMAX, doorgaans voorzien van een harde schijf, die 
zich weten te onderscheiden door een uitzonderlijk goede 
beeldkwaliteit en een groot bedieningsgemak. Vrijwel geen 
enkele consument kijkt nog naar analoge tv en een groot 
aantal kijkers wordt daarbij digitaal door een HUMAX set-top 
box op z’n wenken bediend. Het ligt voor de hand de kennis 
en ervaring binnen Quantis nu aan te wenden voor DAB+, 
oftewel digitale radio via de ether. Immers, het einde van het 
analoge tijdperk komt ook daar in zicht.”

U kent Quantis Electronics in Eindhoven 
niet alleen van de veel geprezen en veel-
vuldig onderscheiden kabelontvangers 
van HUMAX. Ook de ultra slanke STE-
1000 BSW soundbar van die fabrikant, 
nog maar een paar maanden geleden 
geïntroduceerd, wordt nu al door veel 
MD-lezers goed doorverkocht en dat 
geldt eveneens voor de interactieve CI+ 
1.3 modules die door Quantis Electro-
nics onder eigen naam op de markt zijn 
gebracht.

Allemaal zaken die met digitale tv 
dan wel video hebben te maken. Is 
digitale radio niet iets heel anders?
Marc Maters: “Niet alleen technisch zijn 
de overeenkomsten groot. Ook waar het 
de productontwikkeling van DAB+ appa-
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ratuur betreft zijn de parallellen opvallend. 
Opnieuw spelen daarbij de beleidsma-
kers in Den Haag en de content-provi-
ders in Hilversum een belangrijke rol. 
Mede dankzij onze bestaande contacten, 
kunnen we TT Micro, onze Noorse partner 
en fabrikant van de apparatuur belangrijke 
input toespelen, zeker met betrekking tot 
nog te ontwikkelen toestellen.”

Vanwaar de keus voor het in Oslo 
gevestigde TT Micro?
Marc Maters: “Net als Groot Brittannië 
is Noorwegen ver gevorderd waar het 
gaat om de overgang van FM naar digi-
tale radio. In Noorwegen worden meer 
DAB+ toestellen verkocht dan in de rest 
van Europa als geheel, natuurlijk met 
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. 

In eigen land is TT Micro met de merken 
Pinell en Tiny Audio, mede dankzij de 
fraaie modellen, veruit marktleider. Het 
gaat om een grote naam met betrek-
king tot DAB+, een specialist op het 
terrein. TT Micro is een zeer vooruitstre-
vend bedrijf dat steeds weer bewijst een 
goede balans te kunnen realiseren tussen 
hoogwaardige techniek en een aanspre-
kend bedieningscomfort enerzijds en een 
aansprekend design anderzijds. De ideale 
partner voor Quantis.”

Kortom, toestellen die ook in 
Nederland aan de man gebracht 
kunnen worden.
Bart Bressers: “Zonder enige twijfel. We 
brengen een aantrekkelijke lijn die bestaat 

Bart Bressers (links) en Marc Maters.
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uit negen verschillende modellen, met 
winkelprijzen die variëren van 59 tot 249 
euro. Allemaal smaakvol vormgegeven 
DAB+ toestellen, die worden geken-
merkt door een eenvoudige en overzich-
telijke bediening. Hoewel we natuurlijk 
zorgen voor zowel verkoopbrochures als 
gebruiksaanwijzingen in het Nederlands, 
kan de consument met z’n digitale radio-
ontvanger van Tiny Audio of Pinell onmid-
dellijk aan de slag. Ondanks een minimaal 
aantal bedieningselementen zijn de uiterst 
betrouwbare toestellen, mede dankzij het 
duidelijke lcd-display, gemakkelijk in de 
omgang en dat is een belangrijk voordeel, 
ook voor de retailer. Die hoeft immers niet 
bang te zijn voor ontevreden klanten die 
terug komen met vragen of problemen. 
We hebben de ambitie de beste leveran-
cier van DAB+ ontvangers in de Neder-
land te worden en daarvoor is een goede 
verstandhouding met onze partners in de 
detailhandel van groot belang. We zorgen 
door middel van een gezonde, op conti-
nuïteit gerichte marge dat de kwalitatieve 
dealers naar behoren worden beloond 
voor de verrichte verkoopinspanningen. 
Daarnaast ondersteunen we de dealers 
door middel van achtergrondinformatie 
aangaande DAB+, folders, een fraaie 
display en andere POS-materialen plus 
een aantal campagnes. DAB+ wordt de 

De Pinell Supersound II is met FM, DAB+, internetradio, Spotify Connect en DLNA werkelijk van alle markten thuis.

Tiny Audio en Pinell weten zich te onderscheiden door een tijdloze vormgeving, digitale geluidskwaliteit 

en een hoogwaardige afwerking.

komende jaren een belangrijke nieuwe 
omzetmaker voor de retail.”

Wordt DAB+ niet links en rechts 
ingehaald door bijvoorbeeld 
internetradio?
Marc Maters: “De consument is gewend 
aan radio via de ether. FM wordt op den 
duur afgeschakeld. In 2024 of misschien 
zelfs eerder. Daar er nu nog massaal 
naar de FM wordt geluisterd, is er geen 
reden om aan te nemen dat men straks 
DAB+ links zal laten liggen. Ook omdat 
er langs die weg een stel extra zenders 
beschikbaar komen, specifiek voor luiste-

raars die van bijvoorbeeld jazz of klassiek 
houden. Internetradio speelt met name 
een rol binnenshuis, onder het bereik 
van het WiFi-thuisnetwerk. Het domein 
van DAB+ is dus vooral als men zich 
verplaatst, binnen en buiten het huis, daar 
waar er niet of onvoldoende WiFi voor-
handen is.”

Dus is DAB+ voor mobiel gebruik?
Bart Bressers: “Niet alleen. Natuurlijk 
leveren we voor een optimaal mobiel 
gebruik een aantal modellen met een inge-
bouwde, oplaadbare accu of een verwis-
selbare batterij. Maar het topmodel, de 
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niet, zoals vrijwel alle andere merken, er 
een beetje bij doen. Voor Quantis wordt 
DAB+ de komende jaren een belangrijk 
speerpunt. We werpen al onze kennis en 
ervaring in de strijd om van Tiny Audio 
en Pinell een succes te maken en dat 
geldt ook voor de tweede uitbreiding 
van ons assortiment. In juni introduceren 
we namelijk Blaupunkt Home Security. 
Daarbij gaat het om hoogwaardige consu-
mentenproducten op de terreinen beveili-
ging en care, waaraan geen installateur 
te pas komt. Een en ander wordt mogelijk 
gemaakt door een geavanceerde draad-
loze, digitale techniek, zoals je weet onze 

Pinell Supersound II+, is een multi-plat-
form toestel met niet alleen FM en DAB+, 
maar ook met internetradio en Spotify 
Connect. Door de ingebouwde WiFi 
(11n) kan er gemakkelijk een verbinding 
met het thuisnetwerk tot stand worden 
gebracht. Daarmee komt, zoals gezegd, 
niet alleen internetradio binnen handbe-
reik en Spotify Connect, maar ook muziek 
die elders in huis op een computer, smart-
phone of tablet is vastgelegd.”

Toch komen jullie nu met het zoveelste 
DAB+ merk. Is dat nog wel zinvol?
Marc Maters: “Ja, vooral omdat we DAB+ 

specialiteit. We leveren twee starter-kits, 
een voor de beveiliging van de woning en 
na de zomer een voor de ondersteuning 
van mantelzorgers.”

En helemaal geen kabels?
Marc Maters: “Nee, los van de netvoe-
ding van de centrale unit, vereist de instal-
latie van het systeem niet het trekken van 
welke kabels dan ook. De onderdelen van 
de installatie onderhouden een draadloze 
verbinding met elkaar en de sensoren 
hebben een batterij aan boord die het 
wel twee jaar uithoudt. Het systeem staat 
met de buitenwereld in verbinding door 
middel van GSM. Dat netwerk is altijd 
stabiel, betrouwbaar en in voldoende 
sterkte voorhanden. Daarmee is de vlek-
keloze werking niet afhankelijk van het 
WiFi-netwerk van de eindgebruiker, zo 
dat al aanwezig is.”

Dus een Blaupunkt Home Security 
systeem heeft een 06-nummer?
Bart Bressers: “Precies. Daarmee is de 
installatie, na het plaatsen van de SIM-
kaart, en dus zonder het zoeken naar een 
netwerk en het invoeren van een wacht-
woord, onmiddellijk operationeel. Eenvou-
diger kan het niet. Het zou zelfs kunnen dat 
we, als de beide systemen worden geïn-
troduceerd, de starter-kits compleet met 

Het door Quantis Electronics zelf ontwikkelde en smaakvol vormgegeven winkeldisplay voor drie tot vier DAB+ producten van Tiny Audio en Pinell.
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SIM-kaart gaan leveren. Voor de detail-
handel wel zo makkelijk. Bovendien is het 
voor onze partners in de retail van belang 
dat er, in de vorm van extra deur- en raam-
melders, bewegingssensoren, rookmel-
ders en ga zo maar door, een groot aantal 
aanvullende accessoires leverbaar zijn. Is 
de klant dus eenmaal in het bezit van een 
Blaupunkt Home Security systeem, dan is 

de kans groot dat hij ten behoeve van een 
systeemuitbreiding nog regelmatig langs 
zal komen. Juist daarom is de vakhandel 
bij uitstek het kanaal om door middel van 
voorlichting en service de verkoop van 
deze systemen ter hand te nemen.”

Want een markt is er?
Marc Maters: “Zonder twijfel en die zal 
alleen maar in omvang toenemen. Welke 
consument wil op z’n vakantieadres nu 
niet eenvoudig in de vorm van SMSjes 
op de hoogte gehouden worden van de 

gang van zaken thuis? Of via de gratis 
app de lampen in- en weer uitscha-
kelen, zodat het lijkt of er iemand thuis 
is? Daarnaast loopt de verzorgingsmaat-
schappij tegen z’n grenzen aan en wordt 
van ouderen verwacht dat ze langer zelf-
standig thuis blijven wonen. Kinderen, 
buren, kennissen vragen zich dankzij het 

Quantis Electronics heeft, naast de kabeltuners met en zonder ingebouwde harde schijf, ook veel 

succes met de uiterst slanke, recent geïntroduceerde STE-1000 BSW soundbar van HUMAX.

De starter-kit van het Blaupunkt Home Security systeem voor beveiliging van de woning. Ondanks de 

professionele uitstraling is er geen installateur nodig, terwijl het systeem zich via de overzichtelijke gratis 

app gemakkelijk laat bedienen.



RETAIL-ERVARING 

Marc Maters: “We hebben het team sinds deze maand uitgebreid met Bart Bressers. Hij gaat als salesmanager onze accountma-
nagers aansturen. We zijn in feite doorlopend op zoek naar mogelijkheden het assortiment uit te breiden met unieke producten 
die ook nog eens aansluiten bij de expertise binnen de organisatie. Een proces dat er uit ziet als een piramide. We krijgen 
vaak producten aangeboden of lopen er op een beurs tegen aan. Indien we, met slechts enkele mensen, de beslissing nemen 
daarmee aan de slag te gaan, dan dalen we af in de organisatie. De piramide wordt dan breder en er moet op dat moment veel 
werk worden verzet. Onderhandelen met de fabrikant, uitpluizen van de specificaties, vertalen van de beschikbare documen-
tatie, bouwen productwebsite en ga zo maar door. Iedereen steekt er veel werk en energie in. Levert de assortimentsuitbreiding 
vervolgens niet op wat we ervan hadden verwacht, dan is er veel werk verzet voor niets. Daarom willen we al veel eerder in het 
proces, op het moment dat de piramide nog smal is, iemand met de nodige retail-ervaring bij de besluitvorming betrekken. Daar 
ligt een tweede belangrijke taak voor Bart.”
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monitor-systeem van Blaupunkt Home 
Security nu nooit meer ongerust af hoe 
het gaat. Een bewegingsmelder plus een 
deurcontact op bijvoorbeeld de koelkast 
bieden, aangevuld met een alarmknop, 

op ieder moment van de dag uitsluitsel. 
Zonder omvangrijke investeringen en 
zonder installatiekosten.”

Ad Bijleveld

Voor beide systemen zijn er een groot 

aantal aanvullende modules beschikbaar, 

zodat installatie zich gemakkelijk laat 

uitbreiden, bijvoorbeeld met dit soort 

schakelbare stopcontacten.

Blaupunkt Home Security ontwikkelde dit systeem voor de controle op afstand

 van bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen.


