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Qutest beschikt niet over onderdelen waarbij onderhoud nodig is. Qutest moet dus 
niet geopend worden. Als u dit toch doet, komt de garantie te vervallen. Neem in geval 
van storing contact op met uw dealer.

Qutest moet worden aangesloten op een apparaat dat in staat is om de output 
ervan te dempen voordat het wordt gebruikt. Het rechtstreeks aansluiten van 
Qutest op een eindversterker kan onherstelbare schade aanrichten aan uw 
apparatuur en uw gehoor.

Als u hulp of advies nodig heeft, raden we u aan eerst contact op te 
nemen met uw oorspronkelijke dealer. Zij hebben de beste kennis van uw 
systeem en kunnen u advies op maat aanbieden. Voor meer hulp kan u 
onze ondersteuningspagina raadplegen op de Chord Electronics-website: 
chordelectronics.co.uk/get-support

@chordaudio @chordelectronics chordelectronics

Gebruik alleen een  droge   
doek om Qutest te 
reinigen

Spuit nooit 
vloeistoffen, inclusief 
reinigingsmiddelen, 
rechtstreeks op Qutest

Sta niet toe dat Qutest 
in contact komt met 
vloeistof

Steek nooit voorwerpen 
in de blootgestelde 
connectors behalve de 
aangegeven connectoren

Laat Qutest nooit vallen 
en vermijd mechanische 
schokken

Qutest beschikt niet 
over onderdelen waarbij 
onderhoud nodig is. Qutest 
moet dus niet geopend 
worden. Als u dit toch 
doet, komt de garantie te 
vervallen. Neem in geval van 
storing contact op met uw 
dealer.

Breng Qutest niet in 
contact met tapijt en zachte 
oppervlakken

Qutest altijd uit de buurt  
houden van warmtebronnen 
en direct zonlicht

Zorg ervoor dat Qutest atlijd 
goed geventileer d staat

Qutest uit de buurt houden 
van vloeistoffen en vochtige 
ruimtes. Koppel onmiddellijk 
los als contact optreedt

chordelectronics.co.uk

3 year limited warranty on hardware
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GARANTIEREGISTRATIE: Om de garantie 
van drie jaar op onderdelen en arbeid 
te activeren, moet u de Qutest online 
registreren op: chordelectronics.co.uk/

Plaatsing

Drivers
Qutest is compatibel met een groot aantal toestellen, zoals bijvoorbeeld: 
MAC OS X, Windows, Linux, iOS en Android systemen. Er moeten wel drivers 
geinstalleerd worden voor Windows gebaseerde systemen. Deze kunnen 
gedownload worden op de product pagina van de Chord Electronics website: 
chordelectronics.co.uk 

Opstart procedure
Bij verbinding met de voeding zal de opstart procedure van de Qutest 
beginnen, die te volgen is aan de hand van de sample rate indicator. Deze 
procedure duurt ongeveer 16 seconden. Gedurende deze tijd is het mogelijk 
dat de Qutest onvindbaar is en geen audio output heeft. Zoals vermeld zal 
de Qutest automatisch zijn laatst gebruikte instelling opnieuw gebruiken, 
waaronder filter, input en line level selectie.

Opmerking: Wanneer de juiste input is geselecteerd en de Qutest detecteert 
een inkomend signaal zal de sample rate indicator gaan branden. Deze is 
gelokaliseerd achter de lens.
 
Galvanische isolatie
Galvanische isolatie omvat het isoleren van de stroomrails van de USB-input, 
waardoor betere muzikale prestaties mogelijk zijn. Qutest heeft een Class 2 
Type-B USB-ingang met deze bescherming. Er is geen speciale aandacht of 
kabel vereist om Qutest te laten functioneren.

Geen geluid? Zorg ervoor dat u de Qutest heeft geselecteerd als 
digitale audio uitgang op uw toestel. Bij het aansluiten van Qutest op 
uw computer, kan het zijn dat Qutest niet onmiddellijk of automatisch 
wordt geselecteerd.

Werkt alleen binnen de
opgegeven temperaturen

5°C                         40°C                                        

41°F                      104°F                           

Digital To Analogue 
Converter

Qutest

06 Belangerijke informatie04 Algemene werking

 
Tap lengte:   WTA1 16FS filter 49,152 taps
 
Elementen:   10 Element Pulse Array Design
 
Frequentie bereik:  20Hz - 20kHz +/- 0.2dB
 
Dynamisch bereik:  124dB A-Weighted
 
THD:   0.0001% 1kHz 2.5v RMS 300Ω
 
Kanaalscheiding:  138dB at 1kHz 300Ω
 
Noise floor modulatie:  None measurable

Afmetingen:   41mm (H) x 160mm (W) x 72mm (D
 
Gewicht:   770g

07 Specificaties

05 Onderhoudsinstructies



Welkom bij Qutest, een geavanceerde ultracompacte FPGA DAC die met trots 
is ontwikkeld en geproduceerd door Chord Electronics in Kent, Engeland. 
Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de werking ervan.

Qutest heeft twee selectieknoppen aan de voorkant van het apparaat, FILTER 
en INPUT. Elke knop heeft ook een extra functie - variabele uitgangsmodus 
op regelniveau en variabele helderheid van het display. Raadpleeg de 
onderstaande secties.

Filters
Als u door de vier filteropties bladert, kunt u de tonale kenmerken van 
het apparaat subtiel wijzigen. Qutest bereikt dit niet door een eenvoudige 
equalisatiecurve toe te passen, maar op een unieke manier waarbij de FPGA 
met de data omgaat.

Variabele lijnniveau-uitang
Qutest heeft een driefasige variabele uitgangsspanningsfunctie (1V, 2V en 3V) 
die compatibiliteit met een groot aantal versterkers en voorversterkers mogelijk 
maakt.

De helderheid van de LED’s instellen
Als u het helderheidsniveau wilt aanpassen (nadat Qutest de opstartvolgorde 
heeft voltooid), drukt u opnieuw op zowel ‘FILTER’ als ‘INPUT’ om te schakelen 
tussen de modi ‘Hoog’ en ‘Laag’. Dit zal zowel de interne als de externe LED’s 
dimmen. 
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* M Scaler-compatibiliteit: met beide BNC-ingangen is Qutest in staat tot dubbele gegevensmodus. 
Sluit gewoon de BNC-uitgangen van M Scaler aan op de overeenkomstige BNC-ingangen van Qutest 
om de volledige upscale  mogelijkheden te ervaren.

Ingangen
Met vier selecteerbare digitale invoeropties is Qutest een op zichzelf staande 
DAC die fungeert als een digitale hub om audiocomponenten onmiddellijk te 
kunnen upgraden. Veel hifi- en audiocomponenten kunnen hiervan profiteren, 
waaronder CD-transporten en spelers, streamers, computers, laptops, tablets 
en smartphones, plus de meeste audioapparaten met een geschikte digitale 
uitgang.

Voeding connector

Qutest wordt geleverd met een externe voeding en is ontworpen om permanent 
op een stroombron te worden aangesloten. Een 5V 2.1-amp Micro USB-kabel 
en -voeding worden meegeleverd. 

Opmerking: Qutest kan niet worden gevoed via de USB Type-B-ingang.  

Neutraal

Ontworpen voor iedereen die het 
volledige spectrum van audio wil horen, 
ongeacht de samplefrequentie, deze 
optie heeft een ultra lineaire frequentie 
bereik. Dit omvat een 16FS tot 256FS 
WTA2 filter.

Warm

Ontworpen om een beetje 
warmte aan opnames te geven. Dit is 
alleen een 16FS WTA1-filter.

Neutraal met HF afloop

Ontworpen voor puristen in gedachten 
die PCM-opnames met hoge 
samplefrequentie afspelen, deze optie 
heeft een ultralineaire frequentie bereik 
met een hoogfrequent filter voorbij 20 
kHz om HF-vervorming en ruis van deze 
opnames te verwijderen. Dit omvat een 
16FS tot 256FS WTA2-filter met het HF-
filter ingeschakeld.

Warm HF afloop

Ontworpen om warmte toe te 
voegen aan opnames. Deze filter 
is ideaal voor hoge resolutie PCM-
weergave. Dit is een 16FS-filter maar 
met een hoogfrequente afloop.

HD Type-B USB

T.e.m. 768kHz en DSD 512 native 
playback. DSD 64 - DSD 256 via 
DoP, native DSD via ASIO

Coax (BNC) 2

T.em. 384kHz en t.e.m. DSD 128 
(via DoP). Dual-data* mogelijk

Dual Data Mode

Coax (BNC) 1

T.em. 384kHz en t.e.m. DSD 128 
(via DoP). Dual-data* mogelijk

Optical input

T.e.m.192kHz en DSD 64 (via DoP)

Druk tijdens het opstarten (de eerste 16 seconden) tegelijkertijd op 
de knoppen ‘Filter’ en ‘Input’

Laat de knoppen los en herhaal de dubbele druk nogmaals om het 
gewenste uitgangsniveau te bereiken, variërend van 1V, 2V en 3V. 
Nadat de opstartvolgorde is voltooid, wordt het uitgangsniveau 
blijvend.  Herhaal de bovenstaande stappen om het niveau te 
wijzigen.
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GEHEUGENFUNCTIE: Qutest onthoudt de laatst gebruikte instelling, inclusief selectie filter, ingang 
en variabele spanning.

1 2 3 4 5

Achterkant

DSD t.e.m. DSD 256 
via DoP, native DSD 
t.e.m. DSD 512 via 
ASIO driver

44.1kHz tot 768kHz 
- 16-bit tot 32-bit 
Automatische sample 
rate wijziging

Viewing Glass

Qutest is volledig toekomstbestendig met 768 kHz PCM-ondersteuning, 
DSD maximaal 256 via DoP (Mac) en native DSD tot DSD 512-weergave (via 
ASIO-stuurprogramma voor Windows). Het wisselen van samplesnelheden is 
volledig automatisch, intuïtief geactiveerd door uw apparaat, afspeelapplicatie 
of computer. U kunt de binnenkomende frequentie identificeren door de 
in de lens weergegeven kleur te bekijken en ernaar te verwijzen naar de 
onderstaande gids:

44.1       48          88.2        96        176.4     192       352.8     384       705.6     768       DSD 

Sample frequenties in kHz

* Native DSD-weergave is alleen beschikbaar via 
Windows OS met het stuurprogramma beschikbaar 
op de Chord Electronics-website.

1V RMS 2V RMS 3V RMS

Qutest detecteert automatisch wanneer beide BNC-ingangen zijn aangesloten. 
De dubbele datamodus speelt t.e.m. 768 kHz en DSD 256 (via DoP).

01 02Kennismaking Selectable options and variable line level

03 De verschillende sample rates onderscheiden 

 
1  USB Type-B  ingang: 32-bit 768kHz PCM t.e.m. DSD 512
 
2  2x BNC coaxiale ingang- 24-bit/384kHz/Dual-data mode t.e.m. 768kHz
 
3 Optische ingang: 24-bit/192kHz DSD 64 
 
4 RCA analoge uitgang (Links en Rechts)
 
5 Micro USB voeding ingang - 5V 1-amp minimum

 
6  Filterselectieschakelaar - 4 beschikbare filters
 
7 Lens en sample rate indicator
 
8 Ingang selectie schakelaar

6 7 8
Voorkant


