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CC
aannaaddiiaann ffiirrmm EEMMMM LLaabbss aanndd iittss 
nneeaarr--lleeggeennddaarryy ffoouunnddeerr,, EEdd 
MMeeiittnneerr,, hhaavvee bbeeeenn aatt tthhee vveerryy 
ccoorree ooff ddeevveellooppiinngg tthhee SSuuppeerr 
AAuuddiioo CCDD ffoorrmmaatt aanndd iittss DDiirreecctt

SSttrreeaamm DDiiggiittaall ((DDSSDD)) hhiigghh--rreessoolluuttiioonn ddaattaa iinnttoo
tthhee aacckknnoowwlleeddggeedd aauuddiioopphhiillee mmeeddiiuumm iitt hhaass
ssiinnccee bbeeccoommee..

MMeeiittnneerr aanndd hhiiss pprroopprriieettaarryy tteecchhnnoollooggyy 
wwaass bbeetttteerr kknnoowwnn iinn tthhee pprrooffeessssiioonnaall aauuddiioo
eennvviirroonnmmeenntt uunnttiill EEMMMM LLaabbss vveennttuurreedd iinnttoo 
tthhee ccoonnssuummeerr mmaarrkkeett,, iinniittiiaallllyy wwiitthh aa hhiigghhllyy
rreeggaarrddeedd ((aanndd hhuuggeellyy eexxppeennssiivvee)) ttwwoo--bbooxx
DDAACC//ttrraannssppoorrtt dduuoo..

TThhee aaddvveenntt ooff tthhee CCDDSSAA SSEE iinntteeggrraatteedd
CCDD//SSAACCDD ppllaayyeerr bbrriinnggss MMeeiittnneerr''ss iinnnnoovvaattiivvee
tteecchhnnoollooggyy aanndd ddeessiiggnn aapppprrooaacchh wwiitthhiinn tthhee
rreeaacchh ooff aa wwiiddeerr aauuddiieennccee,, aalltthhoouugghh tthhee 
RR111111KK--pplluuss aasskkiinngg pprriiccee ((ddeeppeennddiinngg oonn tthhee
eexxcchhaannggee rraattee)) ccaann hhaarrddllyy bbee ccoonnssiiddeerreedd 
mmaaiinnssttrreeaamm..

FFoorr tthhaatt kkiinndd ooff oouuttllaayy,, yyoouu ggeett aann aallll--
aalluummiinniiuumm bbooxx tthhaatt aaddooppttss aa nnoo--nnoonnsseennssee,,
ffuunnccttiioonnaall aapppprrooaacchh ttoo aaeesstthheettiiccss.. TThhee cceennttrraallllyy
mmoouunntteedd,, PPhhiilliippss--ssoouurrcceedd ttrraannssppoorrtt ttrraayy iiss 
ppaarrttnneerreedd bbyy aa ssuuppeerr--ssiizzeedd bblluuee fflluuoorreesscceenntt 
ddiissppllaayy,, wwhhiillee tthhee sswwiittcchhggeeaarr iiss aa bbaannkk ooff 1100
iiddeennttiiccaall,, cciirrccuullaarr bbuuttttoonnss ttoo tthhee rriigghhtt..

TThheessee ccoonnssiisstt ooff tthhee uussuuaall ttrraannssppoorrtt ccoonnttrroollss,,
bbuutt wwiitthh tthhee aaddddiittiioonn ooff aa mmooddee sswwiittcchh ((ffoorr

SSAACCDD PPLLAAYYEERRSS -- EEMMMM LLAABBSS CCDDSSAA SSEE
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sswwaappppiinngg bbeettwweeeenn CCDD aanndd SSAACCDD llaayyeerrss 
oonn hhyybbrriidd SSAACCDD ddiissccss)),, aanndd aa ddiiggiittaall pphhaassee
iinnvveerrssiioonn sswwiittcchh.. 

TThhee ssuupppplliieedd,, bbaacckklliitt rreemmoottee ccoonnttrrooll 
hhaannddsseett dduupplliiccaatteess aallll ooff tthheessee,, aanndd aaddddss 
aaddddiittiioonnaall ccoonnttrroollss ppeerrttiinneenntt ttoo EEMMMM LLaabbss''
ootthheerr pprroodduuccttss,, iinncclluuddiinngg tthhee SSwwiittcchhmmaann 33 
ddiiggiittaall pprree--aammpplliiffiieerr..

TThhee CCDDSSAA SSEE''ss rreeaarr ppaanneell ooffffeerrss ffeeww 
ssuurrpprriisseess,, aalltthhoouugghh tthhee aabbsseennccee ooff aa ccooaaxxiiaall,,
RRCCAA--tteerrmmiinnaatteedd ddiiggiittaall oouuttppuutt mmaayy ddiissaappppooiinntt
ssoommee uusseerrss sseeeekkiinngg ttoo ccoouuppllee tthhee ppllaayyeerr ttoo aa
ddiiggiittaall rreeccoorrddeerr.. IInnsstteeaadd,, EEMMMM LLaabbss pprroovviiddeess aa
ssuuppeerriioorr AAEESS//EEBBUU ddiiggiittaall oouuttppuutt..

TThhee aannaalloogguuee oouuttppuutt ssttaaggee ooffffeerrss bbootthh RRCCAA
aanndd XXLLRR bbaallaanncceedd oouuttppuutt sseettss,, wwiitthh sseelleeccttaabbllee
oouuttppuutt lleevveellss.. FFoorr XXLLRR,, tthhee cchhooiiccee iiss bbeettwweeeenn
44VV aanndd 77,,22VV,, wwhhiillee tthhee RRCCAAss wwiillll ddeelliivveerr 22VV oorr
33,,66VV,, ddeeppeennddiinngg oonn tthhee ppoossiittiioonn ooff tthhee ssmmaallll,,
rreeaarr--mmoouunntteedd ttooggggllee sswwiittcchh..

SSooffttwwaarree uuppggrraaddeess aarree eeffffeecctteedd vviiaa aa UUSSBB

iinnppuutt,, wwhhiillee aa RRSS223322 sseerriiaall ppoorrtt aalllloowwss 
tthhee iinnccoorrppoorraattiioonn ooff tthhee ppllaayyeerr iinnttoo mmoorree
ccoommpplleexx,, mmuullttiirroooomm ssyysstteemmss wwiitthh ssyysstteemm
rreemmoottee ccoonnttrrooll rreeqquuiirreemmeennttss..

YYoouu ddoonn''tt hhaauull oouutt tthhee oolldd AAlllleenn kkeeyy sseett
aanndd ddiisssseecctt aa ppllaayyeerr pprriicceedd aatt tthhee ssiixx--ddiiggiitt lleevveell,,
bbuutt II''mm ttoolldd tthhaatt tthhee iinntteerrnnaallss ooff tthhee CCDDSSAA SSEE
ggoo ssoommee wwaayy ttoowwaarrddss eexxppllaaiinniinngg tthhee lleevveell ooff
iinnvveessttmmeenntt rreeqquuiirreedd ttoo oowwnn oonnee..

TThhuuss,, tthhee aannooddiisseedd aalluummiinniiuumm cchhaassssiiss iiss
ccoommpprreehheennssiivveellyy ttrreeaatteedd wwiitthh ssppeecciiaall ppoollyymmeerr
ccoommppoossiittee ddaammppiinngg mmaatteerriiaall ttoo ccoonnttrrooll 
vviibbrraattiioonn,, wwhhiillee tthhee cciirrccuuiitt bbooaarrddss eemmppllooyy
ccoommppoossiittee llaammiinnaatteess iinn tthhee iinntteerreessttss ooff
iimmpprroovveedd tthheerrmmaall qquuaalliittiieess aanndd rreedduucceedd 
ddiieelleeccttrriicc lloossss..

WWhhiillee wwee''vvee ggoott oouurr hheeaaddss uunnddeerr tthhee hhoooodd,,
aa wwoorrdd aabboouutt tthhee hheeaarrtt ooff tthhiiss ppllaayyeerr,, aanndd iittss
mmaaiinn tteecchhnnoollooggiiccaall ccllaaiimm ttoo ffaammee:: tthhee ddiiggiittaall
ccoonnvveerrssiioonn cciirrccuuiittrryy.. MMeeiittnneerr hhaass eeqquuiippppeedd tthhee
CCDDSSAA SSAA wwiitthh ddiissccrreettee,, dduuaall--ddiiffffeerreennttiiaall DDAACCss

ooff aa pprroopprriieettaarryy ddeessiiggnn,, wwhhiicchh hhee ccllaaiimmss aarree
ssuuppeerriioorr ttoo IICC cchhiippss bbeeccaauussee ooff tthheeiirr ssuuppeerriioorr
lliinneeaarriittyy aanndd mmuucchh rreedduucceedd ssuusscceeppttiibbiilliittyy ttoo
ppoowweerr fflluuccttuuaattiioonnss..

AA MMeeiittnneerr DDiiggiittaall AAuuddiioo TTrraannssllaattoorr cciirrccuuiitt
uuppssaammpplleess RReedd BBooookk CCDD ssiiggnnaallss ffrroomm tthhee
uussuuaall 4444,,11 kkHHzz ttoo ttwwiiccee tthhaatt ooff DDSSDD,, aacchhiieevviinngg
aann eeffffeeccttiivvee ssaammpplliinngg rraattee ooff 55,,66444488 MMHHzz..
SSAACCDD ddiissccss aarree aallssoo uuppssaammpplleedd ttoo tthhee ssaammee
rraattee ffrroomm tthhee oorriiggiinnaall 22,,88222244 MMHHzz SSAACCDD 
ssttaannddaarrdd rraattee..

AAccccoorrddiinngg ttoo EEMMMM LLaabbss,, tthhiiss uuppssaammpplliinngg 
iiss aacchhiieevveedd bbyy aaddooppttiinngg aa ddyynnaammiicc aapppprrooaacchh 
ttoo tthhee mmuussiicc ssiiggnnaall''ss ttrraannssiieenntt nnaattuurree,, rraatthheerr
tthhaann tthhee mmoorree ccoonnvveennttiioonnaall ppeerrcceeppttiioonn ooff 
tthhee ddiiggiittaall ssiiggnnaall aass aa sseerriieess ooff ssiinnee wwaavveess.. 
TThhee rreessuulltt,, tthhee ccoommppaannyy ccllaaiimmss,, pprreesseerrvveess tthhee
pphhaassee,, ffrreeqquueennccyy aanndd ddyynnaammiicc iinntteeggrriittyy ooff tthhee
oorriiggiinnaall ssiiggnnaall..

TThhee rreevviieeww uunniitt wwaass nnoott eeqquuiippppeedd wwiitthh aa
rreecceenntt,, 22000088 uuppggrraaddee wwhhiicchh iiss rreettrrooffiittttaabbllee aanndd
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ccoonnssiissttss ooff aann eennhhaanncceedd vveerrssiioonn ooff tthhee PPhhiilliippss
ttrraannssppoorrtt tthhaatt iinnccoorrppoorraatteess aalluummiinniiuumm ssttaabbiilliisseerr
rrooddss,, aass wweellll aass mmaacchhiinneedd aalluummiinniiuumm ffeeeett ffoorr
iimmpprroovveedd cchhaassssiiss iissoollaattiioonn..

TThhee EEMMMM LLaabbss wwaass uusseedd iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh
bbootthh EElleeccttrrooccoommppaanniieett''ss 44..77 aanndd aann oollddeerr,, bbuutt
ssttiillll vviirriillee CCllaasssséé AAuuddiioo FFoouurr pprree--aammppss,, wwhhiillee
ddrriivvee wwaass pprroovviiddeedd bbyy mmyy EElleeccttrrooccoommppaanniieett
AAWW112200 dduuaall--mmoonnoo ppoowweerr aammpplliiffiieerr.. SSppeeaakkeerrss
wweerree VViivviidd AAuuddiioo''ss VV11..55 fflloooorrssttaannddeerrss,, wwiitthh
NNoorrddoosstt aanndd AAnnttii--CCaabbllee ccaabblliinngg..

LLeett''ss ggeett tthhee ffeeww nneeggaattiivveess oouutt ooff tthhee wwaayy
ffiirrsstt.. LLiikkee mmaannyy ootthheerr CCDD//SSAACCDD ppllaayyeerrss,, tthhee
EEMMMM LLaabbss ttaakkeess iittss ttiimmee ttoo llooaadd aanndd rreeaadd tthhee
TTOOCC ooff ddiissccss,, rreeggaarrddlleessss ooff wwhheetthheerr tthheeyy aarree
CCDDss oorr SSAACCDDss.. AAnndd II ffoouunndd tthhee rreevviieeww uunniitt''ss
ttrraannssppoorrtt ttoo bbee fflliimmssyy,, wwiitthh aann aaccttiioonn bbeesstt
ddeessccrriibbeedd aass lleessss tthhaann ssmmooootthh –– aann aassppeecctt 
tthhaatt EEMMMM LLaabbss ccllaaiimmss hhaass bbeeeenn aaddddrreesssseedd 
bbyy tthhee 22000088 uuppggrraaddee..

TThhaatt hhuuggee bblluuee ddiissppllaayy mmaayy aallssoo bbee 
ccoonnssiiddeerreedd aa lliittttllee ttoooo uuttiilliittaarriiaann:: iitt llooookkss aass iiff iitt
sshhoouulldd bbeelloonngg ttoo ssoommee llaabboorraattoorryy iinnssttrruummeenntt,,
rraatthheerr tthhaann aa ppiieeccee ooff hhii--ffii eeqquuiippmmeenntt.. BBuutt
tthheenn,, II ssuuppppoossee oonnee ccoouulldd aarrgguuee tthhaatt tthhee
CCDDSSAA SSEE iiss mmoorree sscciieennccee tthhaann hhii--ffii iinn tteecchhnnoollooggyy
tteerrmmss.. AAnndd yyoouu ccaann sswwiittcchh iitt ooffff..

FFoorrttuunnaatteellyy,, tthhee ddeecckk ddeelliivveerrss ppuurree,, 
ccrryyssttaall--cclleeaarr,, uunnaadduulltteerraatteedd mmuussiicc –– tthhee kkiinndd 
ooff ppeerrffoorrmmaannccee tthhaatt ggrraabbss yyoouu bbyy tthhee tthhrrooaatt,,
aanndd tthhaatt eevvookkeess aann eemmoottiioonnaall,, rraatthheerr tthhaann aa
rraattiioonnaall rreessppoonnssee.. TThhiinnkk ooff tthhee ggoooossee bbuummppss
yyoouu eexxppeerriieennccee wwhheenn yyoouu''rree aatttteennddiinngg aa lliivvee
ccoonncceerrtt,, aanndd yyoouu ggeett tthhee ggeenneerraall iiddeeaa..

IInn ootthheerr wwoorrddss,, tthhee EEMMMM LLaabbss ddooeess mmoorree
tthhaann jjuusstt eexxttrraacctt tthhee rreeccoorrddeedd nnootteess ooff aa 
ppeerrffoorrmmaannccee.. IItt mmaannaaggeess ttoo rreettaaiinn aanndd eexxpprreessss
tthhee ssoouull,, tthhee iinntteenntt,, tthhee vveerryy lliiffee ooff tthhee mmuussiicc..
TThhiiss iiss nnoott aa ccoolldd,, sscciieennttiiffiiccaallllyy ccaallccuullaatteedd,, 
ddeeaaddllyy aaccccuurraattee ddeeppiiccttiioonn –– iitt''ss aa ssttaarrttlliinnggllyy
ccoonnvviinncciinngg aapppprrooxxiimmaattiioonn ooff tthhee rreeaall tthhiinngg..

SSmmaallll wwoonnddeerr tthheenn tthhaatt tthhee ssoonniicc iimmaaggee
sseeeemmss ttoo jjuummpp ffrroomm tthhee ssppeeaakkeerrss wwiitthh lliiffee,,
bbooddyy aanndd ccoolloouurr,, mmaakkiinngg iitt eeaassyy ttoo vviissuuaalliissee
iinnssttrruummeennttss aanndd ppeerrffoorrmmeerrss ggooiinngg aabboouutt tthheeiirr
mmuussiiccaall bbuussiinneessss wwiitthh vveerrvvee aanndd ccoommmmiittmmeenntt..

IItt''ss tthhiiss ttaannggiibbiilliittyy,, tthhee aabbiilliittyy ttoo rreeccrreeaattee 
tthhee mmuussiicc wwiitthh pprreesseennccee aass wweellll aass pprreecciissiioonn,,
tthhaatt mmaakkeess tthhee EEMMMM LLaabbss ppllaayyeerr ssoo ssppeecciiaall.. 
IItt ddeellvveess ddeeeepp iinnttoo aa rreeccoorrddiinngg,, ffiinnddiinngg aanndd
eexxpprreessssiinngg eevveenn tthhee ffiinneesstt ssuubbttlleettiieess aanndd tthhee
sslliigghhtteesstt ttoonnaall ggrraaddiieennttss,, aanndd tthheenn aaccccuurraatteellyy
aanndd iinnttuuiittiivveellyy ccoonntteexxttuuaalliissiinngg tthheemm iinn tthhee
iinntteerreessttss ooff aa rriicchheerr,, mmoorree bbeelliieevvaabbllee lliisstteenniinngg
eexxppeerriieennccee..

IInnsstteeaadd ooff rreemmaaiinniinngg aann aallooooff lliisstteenneerr ccoollddllyy
aapppprraaiissiinngg tthhee ddeecckk''ss aabbiilliittiieess,, II ffoouunndd mmyysseellff

ddrraawwnn iinnttoo tthhee hheeaarrtt ooff tthhee mmuussiicc iittsseellff,,
eexxpplloorriinngg eevveerryy ddiisscc wwiitthh aa rreenneewweedd sseennssee ooff
aaddvveennttuurree aanndd aapppprreecciiaattiioonn.. 

SSoo fflluuiidd,, ssoo eeffffoorrttlleessss,, ssoo nnaattuurraall wwaass tthhee
ddeelliivveerryy ooff tthhee mmuussiicc tthhaatt mmyy lliisstteenniinngg sseessssiioonnss
eexxtteennddeedd ddeeeepp iinnttoo tthhee nniigghhtt ffoorr wweeeekkss.. II
lloovveedd tthhee ttoottaall llaacckk ooff ggrraaiinn,, tthhee aallmmoosstt 
uunnddeerrssttaatteedd bbuutt ssccaarriillyy aaccccuurraattee aatttteennttiioonn ttoo
ssppaattiiaall aanndd tteemmppoorraall ddeettaaiill,, tthhee ttoonnaall lliinneeaarriittyy
aanndd tthhee eexxtteennssiivvee ddyynnaammiicc ssccooppee ooff tthhee ppllaayyeerr..

AA ccoommppaarriissoonn bbeettwweeeenn CCDD aanndd SSAACCDD
yyiieellddeedd ssoommee iinntteerreessttiinngg rreessuullttss.. TThhee EEMMMM
LLaabbss sseerrvveedd uupp SSAACCDD ppeerrffoorrmmaanncceess ooff 
uunnrriivvaalllleedd qquuaalliittyy,, ppeerrhhaappss bbeeccaauussee ooff iittss 
uunnccaannnnyy aabbiilliittyy ttoo mmaakkee mmuussiiccaall uussee ooff tthhee
aaddddiittiioonnaall ddeettaaiill hhaarrvveesstteedd.. 

AAllll ttoooo oofftteenn,, tthhee iimmpprroovveedd rreessoolluuttiioonn 
mmaaddee ppoossssiibbllee bbyy SSAACCDDss ccaann lleeaadd ttoo aa ssoouunndd
tthhaatt iiss hhyyppeerrrreeaalliissttiicc,, ccoollddllyy cclliinniiccaall oorr ssiimmppllyy
ttoooo ccoonnttrriivveedd ttoo bbee eennjjooyyeedd.. BBuutt tthhee EEMMMM

VVIITTAALL SSTTAATTSS
Digital conversion
..................Discrete, dual-differential DACs,

MDAT signal processing
Upsampling ....................Double-DSD to

5,6448 MHz effective
Formats
....Red Book CD, two-channel SACD, MP3
Frequency response ..........Not stated
Signal-to-noise ratio..........Not stated
Digital outputs ..........AES/EBU on XLR
Analogue outputs
..............Choice of RCA and balanced XLR
Dimensions (WxDxH)
......................................435 x 400 x 140 mm 
Weight ..................................................12 kg

PRICE................................................R96 900
(R111 000 with 2008 upgrades)

VERDICT
One of the best CD/SACD players I've
heard, regardless of price. Superb with
SACD material, while extracting more
than you'd expect from normal CDs.
Never loses sight of the music, though.

SUPPLIED BY AV Cables
082 774-4831 

WEBSITE www.avcables.co.za
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LLaabbss ssuuffffeerrss nnoo ssuucchh aannoommaalliieess:: iittss aapppprrooaacchh
rreemmaaiinnss uunneerrrriinnggllyy ttrruuee ttoo tthhee mmuussiicc,, aanndd tthhee
aaddddiittiioonnaall ddaattaa iiss eeffffoorrttlleessssllyy iinnccoorrppoorraatteedd ffoorr
tthhee ggrreeaatteerr ggoooodd ooff tthhee oovveerraallll ppeerrffoorrmmaannccee..

DDiiaannaa KKrraallll''ss ‘‘TThhee GGiirrll IInn TThhee OOtthheerr RRoooomm’’
oonn SSAACCDD ddiissppllaayyeedd aa vviittaalliittyy aanndd pprreesseennccee II''dd
mmiisssseedd bbeeffoorree,, wwhhiillee aa rreecceennttllyy rreemmaasstteerreedd
SSAACCDD vveerrssiioonn ooff PPiinnkk FFllooyydd''ss ccllaassssiicc ‘‘DDaarrkk SSiiddee
OOff TThhee MMoooonn’’ wwaass aallmmoosstt eeeerriiee iinn iittss eexxpprreessssiioonn
ooff iimmmmeeddiiaaccyy aanndd aammbbiieenntt ddeettaaiill.. 

IInn bbootthh ccaasseess,, tthhee SSAACCDD eecclliippsseedd tthhee 
CCDD vveerrssiioonn bbyy qquuiittee ssoommee mmaarrggiinn –– aa mmaarrggiinn
tthhaatt iiss uussuuaallllyy aa lloott ssmmaalllleerr iinn tthhee ccaassee 

ooff mmyy rreeffeerreennccee EEssootteerriicc ddeecckk.. AAnndd
bbeelliieevvee mmee,, tthhee UUXX--0033SSEE iiss

nnoo mmuussiiccaall sslloouucchh..

PPeerrhhaappss bbeeccaauussee iitt sshhiinneess ssoo bbrriigghhttllyy iinn 
tthhee SSAACCDD ssttaakkeess,, II ffeelltt tthhaatt tthhee EEMMMM LLaabbss
ccoouulldd nnoott qquuiittee ccaappttuurree tthhee ssaammee mmaaggiicc,, tthhee
ssaammee ggoooossee bbuummpp--iinndduucciinngg eexxcceelllleennccee,, wwhheenn
ddeeaalliinngg wwiitthh nnoorrmmaall,, RReedd BBooookk CCDDss.. 

NNoott tthhaatt II aamm ssaayyiinngg iittss CCDD ppllaayybbaacckk iiss 
iinnffeerriioorr –– qquuiittee tthhee ooppppoossiittee,, iinn ffaacctt.. AAss aallrreeaaddyy
mmeennttiioonneedd,, tthhiiss ppllaayyeerr ffiinnddss ssuubbttlleettiieess aanndd
ssoonniicc ffiinneerryy ssiimmppllyy iiggnnoorreedd bbyy mmoosstt ootthheerr 
ppllaayyeerrss.. 

BBuutt CCDDss ssoouunnddeedd lleessss vviittaall,, mmoorree uunnddeerrssttaatteedd
aanndd lleessss oobbttrruussiivvee tthhaann tthheeiirr SSAACCDD ccoouunntteerr--
ppaarrttss.. TThhaatt''ss pprroobbaabbllyy wwhhyy II ccoouulldd lliisstteenn ttoo 
tthhee EEMMMM LLaabbss ffoorr ddaayyss wwiitthhoouutt aannyy ssiiggnn ooff
ffaattiigguuee oorr sseennssoorryy oovveerrllooaadd –– aanndd tthhaatt''ss aa 
rraarree ttrraaiitt iinnddeeeedd..

AA wwoorrdd oonn MMPP33 ppllaayybbaacckk,, wwhhiicchh tthhee CCDDSSAA
SSEE iiss hhaappppyy ttoo rreeaadd.. PPuutt iitt tthhiiss wwaayy:: tthhiiss iiss nnoo
mmiirraaccllee mmaacchhiinnee,, aanndd iitt iiss vveerryy qquuiicckk ttoo 

eexxppoossee tthhee lliimmiitteedd ttoonnaall ddeepptthh,,
ddiimmeennssiioonnaall ddiissppaarriittiieess 

aanndd lliimmiitteedd 

bbaannddwwiiddtthh ttyyppiiccaall ooff ccoommpprreesssseedd mmuussiicc ffiilleess..
BBuutt tthheenn,, MMPP33ss wweerree nneevveerr mmeeaanntt ttoo bbee 
lliisstteenneedd ttoo ccrriittiiccaallllyy oonn aa RR110000KK--pplluuss mmaacchhiinnee,,
aanndd qquuiittee rriigghhttllyy,, tthheeyy ddoonn''tt ssttaanndd uupp ttoo 
ssccrruuttiinnyy hheerree..

TThhee EEMMMM LLaabbss CCDDSSAA SSEE iiss aa ttoopp--ccllaassss
CCDD//SSAACCDD ppllaayyeerr,, oonnee ooff tthhee bbeesstt eevveenn iinn tthhee
aauuddiioo wwoorrlldd''ss uuppppeerr eecchheelloonnss.. IItt ssttaannddss iittss
ggrroouunndd aammoonngg tthhee wwoorrlldd''ss rraarreesstt aanndd mmoosstt
eexxoottiicc ddeecckkss,, aanndd pprroovveess tthhaatt EEdd MMeeiittnneerr''ss 
mmiixx ooff ssoolliidd eennggiinneeeerriinngg pprriinncciipplleess,, iinnnnoovvaattiivvee
tteecchhnnoollooggyy aanndd aatttteennttiioonn ttoo ddeettaaiill ppaayyss 
hhaannddssoommee ssoonniicc ddiivviiddeennddss..

MMoosstt ooff aallll,, iitt rreemmaaiinnss gglloorriioouussllyy,, ccoonnvviinncciinnggllyy
ttrruuee ttoo tthhee eesssseennccee,, tthhee iinntteenntt aanndd tthhee 
eemmoottiioonn ooff tthhee oorriiggiinnaall mmuussiicc –– aanndd tthhaatt iiss
aarrgguuaabbllyy iittss ggrreeaatteesstt ttrriiuummpphh..

Deon Schoeman
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