
De naald van een platendraaier dendert door de 

groeven van een elpee zoals een bobslee over een 

ijsparcours. Onderweg pikt de naald alle rotzooi op die 

zich in de groeven bevindt. Dat heeft natuurlijk zo zijn 

gevolgen. Met speciale borstels en reinigingsvloeistof 

kom je al aardig in de buurt van een zuivere naald. 

Maar ultrasoon reinigen gaat nog een stapje verder. 

FLUX HIFI SONIC NAALDREINIGER

Shake the 
needle, baby!

Ultrasoon reinigen doe je met een 
machine die bijzonder hoge trillingen 
opwekt. Door die trillingen en in combi-
natie met de gepaste reinigingsvloeistof, 
wordt alle vuil losgeweekt. Met als 
resultaat een perfect gereinigd object. 
Ultrasoon reinigen wordt toegepast in 
de medische sector en in de industrie, 

maar ook in het dagelijkse leven kun 
je er profijt mee doen. Denk bijvoor-
beeld aan de toestelletjes om brillen en 
juwelen te reinigen. 

Grondige reiniging

Ultrasoon reinigen is niet alleen snel en 
efficiënt, het is ook veilig voor het gerei-

nigde object. Logisch dat ultrasoon 
reinigen ook de weg naar de audiowereld 
gevonden heeft. Met een borsteltje loop 
je het risico dat je de naalddrager ofte 
cantilever beschadigt omdat je met een 
borsteltje onvermijdelijk de naald heen en 
weer beweegt. Bovendien ben je nooit 
zeker dat je alle hoekjes en kantjes bereikt. 
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Flux Hifi Sonic naaldreiniger

Met de Flux Hifi Sonic naaldreiniger 
hoef je die risico’s niet meer te lopen. 
Het apparaatje lijkt op een computer-
muis en is ongeveer even groot. Vooraan 
het toestel zit een rond kussentje uit 
carbonvezelhaar dat zijdelings verlicht 
wordt door een wit ledje. De drukknop 
bovenaan doet het kussentje trillen met 
hoogfrequente geluidsgolven. Twee 
AAA-batterijtjes leveren de nodige 
stroom, goed voor ongeveer vijf uur 
reinigen. 

15 seconden opnieuw op de knop om 
de naaldreiniger uit te schakelen. Til de 
naald met de armlift omhoog en plaats 
de toonarm in ruststand. Klaar is kees. 

Wat je hoort

Een zuivere naald komt de muziekweer-
gave en de levensduur van de naald ten 
goede. Bovendien kun je het effect wel 
degelijk horen. Het lijkt alsof een gloed-
nieuwe naald door de platengroeven 

glijdt. En hoe meer informatie de 
naald uit de groef kan puren, 

hoe meer detail in de weer-
gave. 

Wrijving en 

statische elektriciteit

Kwatongen zullen beweren dat het 
allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat 
ze met een goede platenborstel geen 
behoefte hebben aan elektrische naald- 
en platenreinigers. Ze vergeten echter 
dat de groeven van een plaat zoveel vuil 
vergaren dat na verloop van tijd als een 
soort tandplak aan de naald en in de 
groeven blijft kleven. Dat komt door de 
warmte en de statische elektriciteit die 
ontstaat door de wrijving van de naald in 
de platengroef. Die plak kun je niet meer 
verwijderen met borsteltjes alleen. Ook 
nieuwe platen hebben baat bij een gron-
dige reiniging omdat er bij de persing 
restanten in de groeven achterblijven.    

De som der factoren

De Flux Hifi Sonic naaldreiniger doet 
zijn werk uitstekend en is eenvoudig 
te bedienen. Je kunt hem zo vaak 
gebruiken als je wil. Maar als je platen 
zuiver zijn, blijft je naald natuurlijk ook 
langer zuiver. We zien de naaldrei-
niger dan ook als een toevoeging aan 
een goede platenreiniger, een som der 
factoren. Voor de prijs hoef je het niet 
te laten. De Flux Hifi Sonic naaldreiniger 
kost 149 euro, inclusief reinigingsvloei-
stof en batterijen. Een habbekrats, zeker 
voor een toestel made in Germany!

Edouard Hendrix

Hoe het werkt

Schakel de versterker waarop je platen-
speler aangesloten is uit. Plaats de 
naaldreiniger op de stilstaande draaischijf 
van je platenspeler. Doe enkele druppels 
van de bijgeleverde reinigingsvloei-
stof op het kussentje en positioneer het 
kussentje precies onder de naald van 
je element. Laat de naald met de armlift 
voorzichtig op het kussentje neerdalen 
en let er op dat de naald niet te diep inge-
drukt wordt. Druk voorzichtig op de knop 
van de naaldreiniger. Druk na ongeveer 

PRIJS 
FLUX HIFI SONIC NAALDREINIGER € 149,-

FLUX, WWW.FLUX-HIFI.DE
END
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