
In deze HardwareHoek is Florian onder de indruk 
van de nieuwste generatie Astro-headsets, en iets 
minder van een LG-monitor. Martin checkt intussen de 
indrukwekkende geluidskwaliteit van de Aston Stealth Mic.

EEN TIJD TERUG WAS IK AL BEHOORLIJK ON-
DER DE INDRUK VAN DE ASTRO A40, MAAR  
ASTRO BLIJFT DE HEADSET VERFIJNEN EN HEEFT  
ONLANGS DE VIERDE GENERATIE UITGEBRACHT. 
De A40 TR is nu vooral nog interessant voor streamers en professio-
nele gamers. Zo heeft de headset ondersteuning voor Astro Audio V2, 
dat daadwerkelijk voor een nóg gebalanceerder geluid zorgt in games, 
maar ook verwisselbare speaker tags biedt.
Jazeker, je kunt de headset nu aanpassen naar gesloten geluidsisole-
rende speaker-tags voor in luide omgevingen als LAN-party’s en toer-
nooien. Daarnaast is de digital ‘Daisy Chain’-functionaliteit nog beter 

geworden, zodat je meerdere exemplaren kunt 
aansluiten voor communicatie zonder vertra-

ging. Ideaal als je in een team speelt.
Buiten dat is de Astro A40 nog steeds 

een meesterlijke optie voor gamers 
die alleen genoegen nemen met de 
beste geluidskwaliteit en materialen 
voor het perfecte comfort. Je betaalt 
er flink voor, maar deze vierde gene-
ratie is weer een mooie stap, zeker 
voor veeleisende gamers en strea-
mers. Een dikke aanrader dus als 
je een ruim budget hebt voor een 
gameheadset!

EEN MICROFOON IN DE HARDWAREHOEK? O JA ZEKER! 
WANT ALS JE ALS STREAMER EEN BEETJE SERIEUS GENOMEN 
WILT WORDEN, MOET JE NATUURLIJK WEL GOED VERSTAAN-
BAAR ZIJN VOOR DE KIJKERS. 
Voor kwaliteit moet je nou eenmaal betalen; zo is het leven. Toch zullen 
veel mensen flink schrikken van de prijs die microfoonboer Aston vraagt 
voor deze dynamische microfoon, speciaal voor streaming-, studio- en 
podiumwerk. Maar wat krijg je dan voor – komt ie 
dan – 339 euro? De Stealth-microfoon heeft so-
wieso een dikke pre-amp (klasse A) en ingebouwde 
schokophanging aan boord, maar het meest op-
vallende is toch wel de ring met vier verschillende 
audio-presets onderaan de microfoon. 
Nu kan ik je in deze paar honderd woorden alles 
vertellen over de specs van deze microfoon, maar 
je moet dit eigenlijk horen. Het verschil tussen de 
standaard usb-mics die voor veel streams worden 
gebruikt en deze Stealth is een verschil tussen dag 
en nacht. Je kijkers zullen dolgelukkig worden als je 
deze mic voor je livestream gebruikt, want ze mer-
ken meteen dat je ze serieus neemt en dat je ze de 
beste kwaliteit wilt presenteren. Daarnaast kun je 
ook meteen je Soundcloud-carrière een boost ge-
ven, want deze mic kun je zo in een opnamestudio 
ophangen. Niks te zeiken? Ja, met dat ophangen 
moet je een beetje voorzichtig zijn, want bij ons was 
binnen een week de plastic(!) statiefhouder gebro-
ken. Maar dat ligt misschien meer aan hoe wij met 
hardware omgaan dan aan de 
bouwkwaliteit van deze mic.
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IN PLAATS VAN WÉÉR EEN OVER-
SIZED MONITOR UIT TE BRENGEN 
DIE TOCH NIEMAND KAN BETALEN, 
DENKT LG MET DEZE 24GL600F OOK 
EENS AAN DE GAMER MET EEN KLEI-
NER BUDGET. 
De 24GL600F is een instapmonitor van 24 
inch, die ondanks z’n lage prijs nog best 
aardige plaatjes op het scherm kan toveren, 
en dan vooral met een hoge refreshrate. 
Voor iets meer dan 200 euro biedt hij prima 
specs, waarin vooral de 144 Hz en 1 ms ver-
traging aantrekkelijk zijn. Uiteraard mag je 

voor dat geld verder niet al te veel verwach-
ten, want de beeldkwaliteit is beduidend 
minder dan op duurdere modellen, met voor-
al op hoge helderheid flink wat ghosting en 
dirty screen-effect. Ook de afwerking van de 
monitor is superbasic met ouderwets grote 
randen om het scherm en een goedkoop 
ogende plastic finish.
Aan de andere kant betaal je normaal ge-
sproken voor een full-hd-monitor met derge-
lijke prestaties een stuk meer dan voor deze 
LG 24GL600F, dus het is maar net wat je 
belangrijk vindt. ✖

PRIJS: € 219,-

A40 TR

LG

24GL600F

STEALTH MIC

PRIJS: € 339,-

•  23,6-inch full-hd,  
tn-paneel

• Refreshrate: 144 Hz 
• Vertraging: 1 ms
•  Freesync-ondersteuning

• Helderheid: 300 nits
• Contrast: 1000:1
• Kleurdiepte: 8-bit
•  Input: 1x displayport, 

2x hdmi
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PRIJS: € 279,-
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