
 
ADL Cruise  
Soms zijn er producten die direct na het uitpakken al een bepaalde hebzucht weten op te wekken. Dit alleen al 
op basis van uiterlijk en uitvoering. Dit overkomt mij nadat ik de ADL Cruise hoofdtelefoonversterker/USB Dac 
uit de verpakking haal. 
 
De Cruise past bijna in een handpalm en heeft door de carbonfibre en gepolijste stainless steel behuizing een 
echte hightech uitstraling. Daarnaast is de vormgeving dusdanig dat de Cruise precies in een achterzak past. 
De afwerking is hoogstaand zoals te verwachten is van een merk als ADL wat valt onder de vlag van het 
bekende Furutech. 
 

 
 
De Cruise wordt standaard geleverd met een USB kabel, een snoertje met 3,5 mm stekkers en een netadapter. 
Aan de ene korte zijde van de ADL Cruise bevinden zich de USB poort en het kleine aan- uitschakelaartje. 
Tevens is hier een ledje te vinden wat aangeeft of het apparaat opgeladen dient te worden (rood) of speelklaar 
is (groen). Aan de andere kant zitten de aansluitingen voor een hoofdtelefoon, iPod en de volumeregelaar. Ook 
hier een LED die aangeeft of de Cruise aan staat (blauw) of opgeladen dient te worden (rood). Simpel, maar 
meer is sec genomen ook niet nodig. 
 
De ingebouwde oplaadbare batterij is goed voor 80 uur muziek afspelen en wanneer de Cruise is aangesloten 
op een USB aansluiting wordt deze automatisch ook weer opgeladen. ADL maakt gebruik van een WM8716 
192kHz/24bit Dac chip en een TE7022L 96kHz/24bit USB chip. Volgens de specificaties is de Cruise in staat 
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hoofdtelefoons aan te sturen tussen 12 en 600ohm. De importeur levert voor het beoordelen van de 
prestaties een Koss PRODJ100 hoofdtelefoon in de speciale “Tony Benett” uitvoering mee. Het mag niet 
onvermeld blijven dat de ADL Cruise een flink aantal speeluren nodig heeft alvorens optimale prestaties te 
leveren. 
 

 

 
ADL Cruise op High End München 2012 
 
Na de belangrijke inspeelperiode wordt het dan eindelijk tijd om de Cruise op zijn merites te beoordelen. 
Hiervoor heb ik op mijn iPod Touch een aantal, voor mij door en door bekende, albums in Apple Lossless 
formaat gezet. Het luisteren naar muziek met een hoofdtelefoon vergt altijd weer een bepaalde gewenning. 
De periode die ik echter deze keer nodig heb is een stuk korter dan anders. De geluidskwaliteit die de combi 
ADL Cruise/Koss PRODJ100 weet te realiseren is hoogstaand. Vaak zijn het de kleine details in de muziek die 
het luisteren naar een hoofdtelefoon meerwaarde geven. Door het ontbreken van een ruimte en de daarmee 
gepaard gaande problemen is het veel gemakkelijker details te horen. De ADL/Koss set doet het anders. 
Natuurlijk is er die grote hoeveelheid details maar wat meer opvalt is de flow en muzikaliteit waarmee de 
muziek weergegeven wordt. Ik heb totaal niet het idee dat ik luister naar digitale bestanden weergegeven 
door een iPod of vanaf een harde schijf. 
 
Eén van de albums op de iPod waar ik naar luister is het titelloze debuut van singer/songwriter Marc Cohn. 
Strangers In A Car grijpt me bij de keel en door de directheid van de weergave komt de tekst nog beter binnen. 
Marc’s uitgesproken stem wordt perfect weergegeven. Er is warmte zonder dat het geluid “stroperig” of 
langzaam wordt. De laagweergave is strak en stevig zonder overdreven of drukkend te klinken. De combinatie 
realiseert een high-end geluid en is nota bene portable. 
 



 
 
Houd ik mezelf voor de gek?  
Ik probeer er achter te komen of ik mezelf niet voor de gek houd, omdat het luisteren middels een 
hoofdtelefoon zoveel verschilt van het luisteren naar luidsprekers. Sting’s Fragile weet echter hetzelfde kunstje 
te flikken. De gitaar klinkt levensecht. Er is snelheid en transparantie en een overvloed aan details. Het zo 
kenmerkende stemgeluid van Sting is in volle glorie te horen. Ademloos laat ik me meevoeren door de muziek. 
Met de iPod op shuffle, zittend in een comfortabele tuinstoel, geniet ik uren achter elkaar van muziek terwijl ik 
lekker in de tuin zit. Dit varieert van breekbare liedjes gezongen door Eva Cassidy tot ronkend slagwerk bij een 
live optreden van Bonnie Raitt. 
 

 
 
Naast analoog aansluiten van bijvoorbeeld een iPod kan de Cruise natuurlijk ook uitstekend dienst doen als 
Dac via de USB uitgang van een computer of laptop. Standaard wordt hiervoor een mooie USB kabel 
meegeleverd. Ik koppel de Cruise aan mijn desktop computer en kies in Windows de ADL Cruise als weergever. 
Binnen twee minuten klinkt er geluid uit de Koss PRODJ100. Naast op de computer opgeslagen muziek in 
diverse formaten beluister ik ook wat Cd’s. Matt Dusk is een zanger met een stem die bij vlagen wat wegheeft 
van Sinatra. De combinatie Cd, computer, ADL Cruise en Koss PRODJ100 werkt perfect. Duidelijk hoor ik de 



kleine nuances in de stem. Bij Theme From Loaded Gun gaat het grote orkest volledig los. Ondanks de 
overvloed aan instrumenten loopt het geluidsbeeld totaal niet dicht en blijft alles individueel te volgen. 
Klappen op een pauk worden met kracht en gewicht mijn oren ingeslingerd en qua dynamiek valt er ook niets 
te klagen. 
 
De in de inleiding genoemde hebzucht is gedurende de gebruiksperiode alleen maar gegroeid. De ADL Cruise 
maakt de belofte van “Superb Sound Anywhere” volledig waar. Wat een heerlijk muzikaal stukje miniatuur 
elektronica. Kwaliteits muziekweergave waar je maar wilt, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Met de ADL 
Cruise is het wel degelijk mogelijk. Ik hoop dat de importeur voorlopig nog even vergeet een afhaalopdracht 
voor de Cruise te versturen… 
 
We testten overigens ook de ADL Esprit; deze volgt! 
 
Aanvullende informatie: 
ADL CRUISE  500, - EURO 
 
Importeur 
X-Fi 
info@x-fi.nl 
Tel.  0344-570777       
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