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Auralic Aries Mini

De Auralic Aries Mini is een in China ontwikkelde en gebouwde premium 
streamer die we al lang op onze recensie-verlanglijst hadden staan. De 
afgelopen jaren had het merk echter een beetje moeite om een goed 
distributienetwerk op te zetten, en er waren nog wat firmware-hobbels die 
moesten worden gladgestreken. In beide is inmiddels verandering 
gekomen, en daarom lieten we een Aries Mini aantreden, die meteen 
mocht plaatsnemen in de grote set.
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Streaming Hub

Er is binnen het krappe bestek van deze recensie zó veel over 
de Aries Mini te vertellen dat we de technische beschrijving 
achterwege laten. Wie echt het naadje van de kous wil weten 
kan op de site van Auralic kijken.
 

De Aries Mini is een Streaming Hub, zoals Auralic dat noemt, die praktisch 
alle gangbare (ook Hi-Res) bestandsformaten kan afspelen. Maar in 
tegenstelling tot de grotere Aries Femto, die ook Hub wordt genoemd, 
heeft de Aries Mini een eigen DAC aan boord. Hij kan dus stand-alone 
worden gebruikt zonder de noodzaak van een externe converter. Daarvoor 
kun je hem zowel draadloos als via een ethernetkabel verbinden met je 
netwerk. Je kunt er via een klepje aan de onderkant ook een 2,5-inch harde 
schijf in zetten, zodat je muziek rechtstreeks vanaf de Mini kunt afspelen. 
Omdat de bediening in principe via een iPad of iPhone plaatsvindt (géén 
Android!) kun je de Aries Mini niet volledig autonoom gebruiken. Daarnaast 
kan de Aries Mini dienst doen als endpoint in een Roon systeem, waarover 
straks meer. De ingebouwde eigen Lightning DS Server functioneert snel 
en voortreffelijk, maar ook externe servers als MinimServer en Twonky 
kunnen gebruikt worden, al werken die aanzienlijk minder soepel en 

missen ze nogal wat functies die wél in Lightning DS zitten. De 
gelijknamige, fraai uitgevoerde en zeer intuïtieve Lightning DS app behoort 
tot de besten die we ooit gezien hebben. Hij is bovendien gratis en biedt 
een geweldige zoekfunctie en een naadloze integratie van de lossless 
streamingdienst Tidal.
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Luisteren...

We luisterden eerst naar de Aries Mini zoals hij uit de doos komt, met zijn 
eigen voeding en interne da-converter. In de grote set (Linn Klimax, Chord 
2Qute DAC, Wilson Benesch luidsprekers en AudioQuest bekabeling) liet 
het hij geen misverstand bestaan over de audiofiele ambities van Auralic. 
Het beeld dat hij neerzette was groot(s), zowel in de breedte als in de 
diepte. Wel hadden we, op aanraden van Auralic, via de app het interne 
filter op ‘Smooth’ ingesteld, omdat dat overeenkomt met ons geliefde 
‘Minimum Phase’ filter in Roon. De detaillering in het hoog was daarmee, 
voor een speler van deze prijs, verrassend fijnzinnig. De ‘witheid’ die de 
klank van goedkopere digitale producten soms plaagt was nergens te 
horen. Stemmen en akoestische instrumenten werden neutraal en met 
voldoende klankkleur neergezet, hoewel we een heel klein streepje meer 
óók wel lekker hadden gevonden. Het laag was strak en snel, maar (mede 
daardoor?) relatief slank. Een Bluesound Node2, die in prijs en 
functionaliteit een directe concurrent is van de Aries Mini, leverde in een 
direct vergelijk een vollere klank met meer timbre, maar haalde net niet de 
ruimtelijkheid van de Auralic. Een smaakkwestie dus. Als geheel zouden we 
de klank van de Aries Mini omschrijven als snel en transparant, met een 

uitstekende timing. Maar dat was alleen nog maar met de meegeleverde 
schakelende voeding van 16 Volt.
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Het nut van goede voeding

We hebben het vaker gezegd; goede voeding is niet alleen voor de mens 
van groot belang. De prestaties van de Auralic Aries Mini kunnen door 
middel van een andere voeding nog aanzienlijk verbeterd worden. De 
goedkoopste optie hiervoor is de iFi iPower van 15 Volt (de Aries Mini 
accepteert voltages tussen de 14 en 18). Over deze voeding kunnen we 
kort zijn: het is een absolute no-brainer. Voor een kleine 60 euro trekt de 
iPower allereerst de ruimtelijkheid van de Aries Mini verder open, maar het 
grootste verschil is dat de hele weergave aan kracht en klankkleur wint. De 
muziek wordt ‘tastbaarder’ en heeft meer druk, met name in het laag. Wie 
nog meer uit de Aries Mini wil halen kan de gestabiliseerde voeding die 
Auralic standaard bij de grotere Aries Femto levert ook los kopen. Je mag je 
natuurlijk afvragen of een voeding die 2/3 kost van het apparaat waar je 
hem op aansluit wel in verhouding staat, maar de klankmatige verbetering 
ten opzichte van de iFi iPower was evident. De Auralic voeding brengt het 

oorspronkelijke neutrale karakter weer een beetje terug, maar doseert veel 
guller met alle klankmatige parameters. De afbeelding van de 
instrumenten en stemmen wordt weliswaar iets minder breed maar wint 
sterk aan nauwkeurigheid, en het is vooral de kracht van de weergave die 
de balans opnieuw positief laat doorslaan. Als alternatief voor de Auralic 
voeding probeerden we ook nog een BOTW Eco voeding van SBooster. Die 
leek qua karakter meer op de iFi: het geluid werd wat warmer en krachtiger 
en de ruimtelijke afbeelding groeide weer wat in de breedte, echter met 
behoud van nauwkeurigheid en met een iets vloeiendere timing. Het is 
opnieuw vooral een smaakkwestie of je de wat ‘audiofielere’ Auralic 
voeding of de wat meer euforische SBooster prefereert.
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De Mini aan een externe DAC

De Aries Mini kan op drie manieren met een externe DAC worden 
verbonden: optisch, coaxiaal of via USB2.0. De Aries Mini is een behoorlijk 
‘schone’ bron die weinig jitter veroorzaakt, zodat de optische en de door 
veel audiofielen geprefereerde coaxiale verbinding nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden waren aan de Chord 2Qute. Dat kan overigens per DAC 
verschillen, dus uitproberen is verstandig. Onder de streep gaven wij 
uiteindelijk echter de voorkeur aan de USB uitgang. Die je sowieso nodig 
hebt als je hogere resoluties PCM of DSD wil kunnen afspelen. Bovendien 
kun je het USB signaal ook nog in stappen upgraden met allerlei 
accessoires als de AudioQuest Jitterbug, de iFi iUSB3.0 of een iFi nano 
iGalvanic3.0. Vooral met de laatste twee bereikten we verbluffende 
resultaten op het gebied van levendigheid, substantie, timing en ‘inner 

detail’, die een veel duurdere streamer niet zouden misstaan - zelfs wanneer 
we de prijzen bij elkaar optelden.
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Aries Mini als Roon Endpoint

De Aries Mini is met firmwareversie 4.4 al in te stellen als Roon endpoint. Op 
internetforums zijn berichten te vinden die beweren dat de geluidskwaliteit 
dan minder is ten opzichte van rechtstreeks afspelen via Lightning DS, maar 
dat hebben wij niet met zekerheid kunnen vaststellen. De in het najaar van 
2017 uit te rollen nieuwe Auralic firmwareversie 5 maakt de Mini definitief 
Roon Ready, en zal sowieso bitperfect spelen. De betaversie daarvan, die 
we konden uitproberen, functioneerde wat dat betreft perfect. We 
meenden zelfs te horen dat de Aries Mini, wanneer we hem via het netwerk 
lieten spelen met Roon Server als bron, nog nét een streepje beter 
presteerde op het gebied van samenhang en timing. Waarmee we eigenlijk 
alleen maar willen zeggen dat bezitters van een Roon systeem er in 
klankmatig opzicht beslist niet op achteruitgaan wanneer ze de Aries Mini 
als endpoint gaan gebruiken.
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Meer leuks in 5.0

De aanstaande firmware upgrade belooft sowieso nog méér leuke extra’s. 
Zo kan de speler dan via zijn IP-adres met een browser op je tablet of PC 
benaderd worden, wat toegang geeft tot aanvullende functionaliteit zoals 
een geplande indexering van de muziekbibliotheek. Daarnaast een 
uitgebreide DSP functionaliteit (ook via de browser) met onder andere 
upsampling en de mogelijkheid tot room-correction. En wat qua ‘buzz’ 
misschien nog wel het belangrijkst is: hij kan dan de volledige reconstructie 
van MQA uitvoeren. Auralic heeft zich overigens niet als partner 
aangesloten bij MQA, maar heeft zélf de digitale algoritmes ontwikkeld die 
de laatste stap van MQA uitvoeren (waarvan aanpassing van de digitale 
filters in de converter de belangrijkste functie is). Het laatste woord is er 

vast nog niet over gesproken, maar het werkt vlekkeloos en het klinkt 
fantastisch.
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Auralic Aries Maxi?

Concluderend kunnen we stellen dat de Auralic Aries Mini een zeer 
flexibele streamer is die ‘af fabriek’ al geweldig klinkt. Hij is voorzien van een 
uitstekend eigen besturingssysteem en een fraaie, overzichtelijke app maar 
is tevens Roon Ready. Bijkomend voordeel is dat hij nog op allerlei 
manieren kan worden verbeterd. Hiermee onderscheidt hij zich duidelijk 
van de directe concurrentie. De iFi iPower voeding beschouwen we 
eigenlijk een beetje als verplichte aanschaf, maar wie nóg verder wil gaan 
kan zijn lol op. Wij konden dat gedurende de recensieperiode alvast zeker.
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Muziek en Informatie

Meer informatie en prijzen over Auralic en de beschreven Auralic 
Aries Mini, vind je in onze webwinkel:

Auralic Aries Mini

Spotify 
 
Nits - Angst 
Greg Foat Group - Girl And Robot With Flowers

 
Tidal 
 
Nits - Angst 
Greg Foat Group - Girl And Robot With Flowers
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https://artsexcellence.com/auralic-aries-mini-wit.html
https://artsexcellence.com/auralic-aries-mini-wit.html
https://open.spotify.com/album/113PPl8QCdb6bDaJNFix7Q
https://open.spotify.com/album/113PPl8QCdb6bDaJNFix7Q
https://open.spotify.com/album/4pkZ0atzSau9sHMqJnsksN
https://open.spotify.com/album/4pkZ0atzSau9sHMqJnsksN
https://tidal.com/album/77202413
https://tidal.com/album/77202413
https://tidal.com/album/17723657
https://tidal.com/album/17723657
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