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The Hegel H90. The perfect companion for your speakers. But, we also included 
network streaming, Apple Airplay® and a variety of analogue and digital 
connections. The H90 easily integrates in Home Theater Systems, is fitted with a 
high quality headphone output and has a very clear OLED display.

The H90. Don’t be fooled. It’s better than yours.

Distribution: GP Acoustics Gmbh
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Lexicom Multimedia - Leidschendam  |  Listening Matters - Den Haag  |  Praalder Audio Video Center - Den Haag  |  

RMR Soundsystems - Soest  |  Stassen Hifi - Tegelen
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Een plaat weergeven via apparatuur van dezelfde maker die ook topkwaliteit 

studioapparatuur maakt. Dat moet bijna wel een garantie zijn voor kwaliteit, 

maar is dat ook zo?

F I D E L I C E  P R E C I S I O N  P H O N O    M a r n i x  B o s m a n

STUDIOGELUID 
VAN DE MEESTER

Veel HVT lezers zal de naam Rupert Neve waar-
schijnlijk niks zeggen. Dat is niet zo vreemd want 
binnen de Hifi is de goede man alleen in zijn hele 

vroege jaren actief geweest. Het is echter bijna onmogelijk 
dat je nog nooit naar een opname hebt geluisterd waarin 
tijdens het opnameproces niet minimaal één apparaat van 
zijn hand is gebruikt. In de studiowereld staat de naam Neve 
namelijk synoniem voor de absolute top op het gebied van 
mengtafels, microfoonvoorversterkers en equalizers. Iedere 
serieus te nemen studio heeft wel minimaal één apparaat van 
zijn hand in huis. Een echte Neve is zeg maar wat Rolls 
Royce en Ferrari zijn voor de autowereld. Groot verschil is 
echter dat die twee auto’s binnen hun soort weer niet te 
vergelijken zijn. Daarin is de apparatuur van Neve heel 
anders. Mengtafels en voorversterkers van Neve zie je 
eigenlijk in alle muziekgenres terug.

Rupert Neve Designs

Rupert Neve (geboren in 1926) is een van oorsprong Britse 
ontwerper die al tijdens zijn tienerjaren versterkers en 
radio-ontvangers ontwierp. In 1961 richtte hij zijn eigen 
onderneming, Neve Electronics, op en startte hij met de 
ontwikkeling van high-end mengtafels voor opnamestudio’s 
en de omroep. In 1975 verliet Rupert Neve dit bedrijf en 
ging hij verder als onafhankelijk consultant voor verschillen-
de bouwers van studioapparatuur. Mengtafels die gedurende 
zijn periode bij Neve zijn ontworpen zijn legendarisch 
vanwege de volledig discrete opbouw en de vaak volledig 
klasse A benadering. De weergavekwaliteit van klassieke 
Neve apparatuur wordt geroemd en opnametechnici spreken 
soms in lyrische bewoordingen over hun Neve console. 
bekijk bijvoorbeeld het YouTube filmpje (zie link onderaan) 
waarin Foo Fighters drummer Dave Grohl over zijn Neve 

Being able to listen to a recording using equipment from the same man who also 

was responsible for making the world’s finest studio equipment. You would think 

that’s the recipe for the best possible quality. But is it really?

STUDIOSOUND COMING 
FROM THE MASTER

The name Rupert Neve will probably not ring a bell 
with most of our readers. Not surprising because 
Neve only meddled with Hifi equipment in the 

very early years of his career. However, it is almost 
impossible that you have never listened to a recording that 
did not use at least one of his handheld devices during the 
recording process. In the studio world, the name Neve is 
synonymous with the absolute top in the field of mixing 
consoles, microphone preamps and equalizers. Most 
serious studios own at least one device of his master’s hand. 
A real Neve is, what Rolls Royce and Ferrari are to the 
automotive world. Mixing tables and preamps from Neve 
can actually be found in all music genres.

Neve Electronics

Rupert Neve (born 1926) is a British designer who started 

designing amplifiers and radio receivers in his early teenage 
years. In 1961 he founded his own company, Neve 
Electronics, and started developing high-end mixing consoles 
for recording studios and broadcasting. In 1975 Rupert Neve 
left this company and continued as an independent 
consultant for several studio equipment manufacturers. 
Mixing consoles designed during his time at Neve are 
legendary because of the discrete electronics design, the amps 
often operating completely in class A. The playback quality 
of classic Neve equipment is highly praised and recording 
engineers often worship their Neve console. Striking example 
is the YouTube video (link below) in which Foo Fighters 
drummer Dave Grohl talks about his Neve. Partly on the 
initiative of Beatles producer George Martin, he founded the 
company Focusrite in 1985 and designed the last large studio 
mixing console in history (see link Focusrite console). 
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praat. Mede op initiatief van Beatles producer George 
Martin richtte hij in 1985 het bedrijf Focusrite op en 
ontwierp hij de laatste grote studio mengtafel uit de historie 
(zie link over de Focusrite console). Van deze console zijn er 
slechts 10 gebouwd omdat kort daarna de computer 
gebaseerde opnamesystemen definitief hun intrede deden. 
Ook deze consoles zijn echter legendarisch en worden op één 
na ook nog allemaal gebruikt. Het huidige Focusrite bouwt 
nog steeds voorversterkers op basis van zijn ideeën.
In 1994 vertrok Rupert Neve samen met zijn vrouw naar 
Texas alwaar hij zijn consultancy activiteiten voortzette. 
Sinds 2002 is hij genaturaliseerd US-staatsburger en sinds 
begin 2005 is hij onder de naam Rupert Neve Designs weer 
met een team aan ontwerpers actief als bouwer van mengta-
fels, microfoonvoorversterkers en studio equalizers. De 
huidige generatie apparatuur is gebaseerd op zijn klassieke 
Neve ontwerpen, maar dan op basis van de huidige stand van 
de techniek met weer nieuwe ideeën. Kenners spreken 

inmiddels in dezelfde lyrische bewoordingen over de nieuwe 
Neve ontwerpen (bekijk daarvoor de video van Alan Parsons 
over zijn 5088 console). 
In juli 2019 introduceerde Rupert Neve voor het eerst sinds 
midden jaren ’50 weer apparatuur voor de huiskamer. Onder 
de merknaam Fidelice heeft Rupert Neve een DAC, een 
hoofdtelefoonversterker en een phono voorversterker ontwik-
keld.

Fidelice Precision Phono Pre-amplifier

De Fidelice phono voorversterker is compact en heeft een 
opvallend aluminium kastje met een trapezium vorm. De 
bovenzijde heeft een mahoniehouten inleg met in de hoek als 
leuk detail de paraaf van de meester zelf. Op de voorzijde 
bevinden zich twee schakelaars voor het schakelbare rumble 
filter en de capacitieve belasting voor de MM ingang. Op de 
achterkant heeft de preamp onafhankelijk ingangen voor 
MM- en MC-elementen. De keuzeschakelaar hiervoor zit op 

Only 10 of this consoles were built because computer-based 
recording systems were finally introduced shortly afterwards. 
However, these consoles are also legendary and still in use 
except for one. The current Focusrite still builds preamps 
based on his ideas.

Rupert Neve Designs and Fidelice

In 1994 Rupert Neve and his wife left for Texas where he 
continued his consultancy activities. Since 2002 he has been 
a naturalized US citizen and since the beginning of 2005 he 
is again active with a team of designers as a builder of 
mixing consoles, microphone preamps and studio equalizers 
under the name Rupert Neve Designs. The current 
generation of equipment is based on his classic Neve 
designs, be it on the current state of the art with new ideas. 
Connoisseurs now speak in the same lyrical terms about the 

new Neve designs (check out Alan Parsons’ video about his 
5088 console). In July 2019, Rupert Neve introduced 
equipment for the living room for the first time since the 
mid-1950s. Under the brand name Fidelice, Rupert Neve 
has developed a D/A Converter, a headphone amplifier and a 
phono preamplifier.

Fidelice Precision Phono Pre-amplifier

The Fidelice phono preamplifier is compact and has a 
striking aluminium box with a trapezoid shape. The top has 
a mahogany inlay with the master’s initials in the corner as a 
nice detail. On the front there are two switches for rumble 
filter and the capacitive load for the MM input. On the 
back, the preamp has independent inputs for MM and MC 
cartridges. The selector switch for this is located on the back. 
The circuit follows a three-stage structure. 
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de achterkant. De schakeling volgt een drie-traps opbouw 
(zie het blokschema). Iedere phono ingang heeft een eigen 
ingangsversterker die wordt gevolgd door een schakelbaar 
rumble filter. Na een twee versterkertrap volgt het RIAA 
netwerk dat wordt gevolgd door de uitgangstrap. 
Een blik onder de kap van het solide kastje laat zien dat voor 
dit circuit een nagenoeg volledig discrete opbouw is gebruikt 
in de traditie van klassieke Neve ontwerpen. In het hele 
ontwerp kan ik slechts één IC ontdekken (een TL052) die in 
het rumble filter wordt gebruikt. Voor de techneuten onder 
de lezers. Ik vermoed dat Neve voor het rumble filter een 
gyrator filter schakeling gebruikt en dat betekent dat de 
opamp niet direct in de signaalweg zit. De rest van de 

schakeling is helemaal in klasse A gebouwd en wordt gevoed 
vanuit een externe voedingsadapter. Die voedingsadapter 
levert 24VDC en dat is beduidend hoger dan vergelijkbare 
preamp ontwerpen. Dit verschil lijkt subtiel, maar is ook 
weer kenmerkend voor de benadering van Neve. Een hogere 
voedingsspanning biedt meer headroom en ruimte voor 
optimaal klasse A gedrag. 

Weergave

Deze voorversterker wordt gepresenteerd als een Precision 
Phono Pre-amplifier en dat is een perfecte beschrijving van 
het gedrag van deze preamp. De weergave is echt heel 
nauwkeurig en heeft een analytische precisie. Een analytische 

Each phono input has its own input amplifier, which is 
followed by a switchable rumble filter. After a second 
amplifier stage follows the RIAA network, which is 
followed by the output stage.

Fidelice Precision Phono Pre-amplifier

The Fidelice phono preamplifier is compact and has a 
striking aluminium box with a trapezoid shape. The top 
has a mahogany inlay with the master’s initials in the 
corner as a nice detail. On the front there are two switches 
for rumble filter and the capacitive load for the MM input. 
On the back, the preamp has independent inputs for MM 

and MC cartridges. The selector switch for this is located on 
the back. The circuit follows a three-stage structure (see the 
block diagram). Each phono input has its own input 
amplifier, which is followed by a switchable rumble filter. 
After a second amplifier stage follows the RIAA network, 
which is followed by the output stage.

Display

This preamplifier is presented as a Precision Phono Pre-
amplifier and that perfectly describes the behaviour of this 
preamp. The rendering really is very accurate and has an 
analytical precision. This would suggest a clinical approach, 
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precisie suggereert wellicht ook een klinische benadering 
maar daarvan is hier geen sprake. Het is de chirurgische 
precisie, de rust, de ruimte en de snelheid die het gedrag van 
deze preamp zo interessant maakt. Ik heb het apparaat met 
een aantal elementen geprobeerd en eigenlijk in alle gevallen 
haalt hij de beste kwaliteiten van ieder element naar boven. 
Neve biedt slechts twee afsluitcapaciteiten en dat lijkt 
wellicht weinig. In combinatie met de elementen die ik heb 
geprobeerd, leverde dat echter altijd heel bevredigende 
resultaten op. Iets meer keuze zou wellicht interessant zijn, 
maar dan praten we wel over hele specifieke elementen 
waarvoor dat misschien relevant zou kunnen zijn. 
Ik heb in korte tijd low en medium budget elementen van 
Audio-Technica, Ortofon en ADC geprobeerd en medium/
high budget MC-elementen van Clear Audio en Ortofon. 
In alle gevallen kwamen de weergavekwaliteiten van ieder 
element in optima forma naar boven. Het zijn vooral de rust, 
de ruimte en de evenwichtige klankbalans waarin deze 
preamp excelleert.

Samengevat

Het prijskaartje van deze preamp is stevig en verwacht je 
wellicht niet bij het zien van zo’n klein kastje. Preamps met 
vergelijkbare afmetingen kosten vaak een stuk minder. 
Vergeet dan echter niet dat hier sprake is van een volledig 
discrete klasse A benadering. Dat is een relatief dure aanpak 
die je tegenwoordig helaas nog maar weinig tegenkomt. 
Rupert Neve weet echter als geen ander hoe je goed 
klinkende discrete schakelingen moet bouwen en bewijst hier 
weer wat de kracht van zo’n benadering is. De afmetingen 
zeggen dus niks, en ook de discrete benadering doet 
uiteindelijk niet ter zake als het eindresultaat er niet naar is. 
Deze Precision Preamp levert echter de prestaties die ik van 
een goede discrete klasse A benadering verwacht en die 
rechtvaardigen het prijskaartje. Deze preamp behoort echt 
tot de beste in zijn soort en laat de muziek horen zoals de 
makers het op de plaat hebben gezet. Neve gebruikt voor de 

Merk: Rupert Neve Designs
 Fidelice
Type: Precision Phono Pre-Amplifier
 Model 7566
MM ingang: 47k, 110pF/220pF
 40dB gain
MC ingang: 100 ohm, 220pF
 60dB gain
RIAA nauwkeurigheid: ±0.15dB (20Hz – 31.5kHz)
Max. uitgangsniveau: 17.6dBV, 19.86dBu, 7.62Vrms
Rumble filter: -3dB bij 11.4Hz
Opmerkingen: externe voedingsadapter
Afmetingen: 190x50x102mm
Prijs: € 1.299 
Informatie: Dune Blue
Website: www.duneblue.com
 www.fidelice.com
 www.rupertneve.com

Leuke Youtube fimpjes over Rupert Neve mengtafels:
The console at the heart of the music (Dave Grohl van Nirvana en The 
Foo Fighters over de Neve console in de Sound City studio:
https://www.youtube.com/watch?v=p8zgXbevpEA

The Story of the Focusrite Studio Console (het verhaal achter de 
legendarische Focusrite studio Console)
https://www.youtube.com/watch?v=bJd8606oNNk 

Alan Parsons and the 5088 (Producer Alan Parsons vertelt over zijn 
nagelnieuwe 5088 mengtafel) 
https://www.youtube.com/watch?v=eABft-t6a6Y

Fidelice serie de slogan: Studio Sound Comes Home. 
Ik denk dat ze hiermee eigenlijk alles gezegd hebben.which is totally not the case. It is the surgical precision, 

the tranquillity, the space and the speed that makes the 
behaviour of this preamp so interesting. I have tried the 
device with a number of cartridges and actually in all cases 
it brings out the best qualities of each and every cartridge. 
Neve offers only two capacitance settings which may not 
seem like much. However, when combined with the 
elements that I have tried, it has always produced very 
satisfying results. A little more choice might be interesting, 
but then we are talking about very specific elements for 
which this might be relevant. In a short time I tried low 
and medium budget pickups from Audio-Technica, 
Ortofon and ADC and medium / high budget MC 
pickups from Clear Audio and Ortofon. In all cases, the 
rendering qualities of each element emerged in optima 
forma. It is mainly the peace, the space and the balanced 
sound balance in which this preamp excels.

Summarized

The price tag of this preamp is sturdy and maybe 
unexpected in relation to its dimensions. But looks can 
deceive. Keep in mind this is a completely discrete class A 
approximation. That’s a relatively expensive approach that 
you rarely encounter nowadays, unfortunately. Rupert 
Neve knows better than anyone how to build good-
sounding discrete circuitry and again he proves the sonic 
advantages of this approach. The dimensions are therefore 
meaningless, and the discrete approach is ultimately 
irrelevant if the end result is not in pace with expectations. 
However, this Precision Phono Preamp delivers the 
performance I expect from a good discrete Class A 
approach which justifies the hefty price tag. This Neve 
model really belongs to the best of its kind and reveals the 
intentions of the makers. Neve uses the slogan for the 
Fidelice series: Studio Sound Comes Home. In my 
opinion this says it all.


