
Samsung DA-F60 Bluetooth speaker

Review

“Bij het beluisteren hiervan word ik 
verrast door de weergavekwaliteit 
van de Samsung DA-F60.”

Ongeveer anderhalf jaar geleden wist Samsung mij op een aan-
gename manier te verrassen met het DA-E750 Audio Dock met 
een buizenvoortrapje. Nu is het daarom de beurt aan de DA-F60 
Bluetooth speaker, een fraai vormgegeven luidspreker.

Compact van afmeting, 355x163x75 millimeter om precies te zijn, 
maar gezien het formaat met ruim een kilo behoorlijk gewichtig. 
De afwerking van deze DA-F60 is hoogstaand; Samsung gebruikt 
geen kunststof maar metaal voor de kast. Aan de rechterzijde zijn 
de bedieningstoetsen te vinden, bovenaan de volumeregelaar die 
verzonken is maar uit de kast te voorschijn komt als je er op drukt. 
Daaronder een mute, function en bass toets, ter indicatie voorzien 
van een ledlampje. Helemaal onderaan de aan-uittoets.

Aan de achterzijde onder elkaar een service aansluiting, een 3,5mm 
aux ingang en de aansluiting voor de voeding van de DA-F60. Om 
de Bluetooth-speaker netjes neer te kunnen zetten is deze voorzien 
van een uitklapbare voet en een ruwe rubber strip een de onderzij-
de zodat de Samsung niet wegglijdt op een gladde ondergrond. De 
DA-F60 wordt standaard geleverd met een mooie beschermhoes, 
voeding en handleiding. De ingebouwde accu is, wanneer volledig 
opgeladen, goed voor ongeveer 12 uur luisterplezier. Over de ge-
bruikte techniek is niet meer te achterhalen dan dat deze Samsung 
DA-F60 is voorzien van luidsprekers gemaakt van neodymium met 
krachtige magneten en een passieve bassradiator.

Normaal gesproken lopen mijn kinderen, tieners met een boven-
matige interesse in muziek, niet echt warm voor de apparatuur die 
ik ter recensie in huis krijg. Echter Bluetooth is het toverwoord dat 
ze direct nieuwsgierig maakt naar de Samsung DA-F60. Goed en 
wel uitgepakt verdwijnt de speaker, voor ik het in de gaten heb, 
richting de kamer van mijn oudste zoon. Een paar minuten later 
klinkt er muziek door het huis... Met veel moeite en overredings-
kracht weet ik de speaker terug te krijgen om er zelf mee aan de 
slag te gaan. Het maakt in ieder geval direct duidelijk dat vooral 
jongere mensen de doelgroep zijn waar Samsung op mikt met deze 
Bluetooth speaker.
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Om muziek te beluisteren via de DA-F60 gebruik ik mijn Samsung 
Galaxy telefoon als bron. Om beiden met elkaar te verbinden is erg 
simpel. Met de function toets op de speaker kies ik eerst voor Blu-
etooth, vervolgens de toets een aantal seconden ingedrukt houden 
tot de indicator begint te knipperen. Dit geeft aan dat de speaker in 
de zogenaamde koppelingsmodus staat. Vervolgens zoek ik in het 
Bluetooth-menu van mijn telefoon naar de speaker aangeduid als 
“W_Audio” en kies voor verbinden. Alles bij elkaar een klusje wat 
binnen een minuut geklaard is. Hoe simpel kan het zijn.

THE DEVIL IS IN THE DETAILS
Home van Simply Red is één van de albums die in de muziekbiblio-
theek van mijn staat opgeslagen. Bij het beluisteren hiervan word 
ik verrast door de weergavekwaliteit van de Samsung DA-F60. Na-
tuurlijk is het totaal niet te vergelijken met de audioset die ik nor-
maal gebruik, maar dat is ook geenszins de bedoeling. Luisterend 
naar de DA-F60 laat horen dat de uitgesproken stem van Mick 
Hucknall zeer herkenbaar blijft.

Naast de klankmatige kwaliteit valt ook de detailweergave in posi-
tieve zin op. Zo is de stem op de achtergrond in het nummer Money 
In My Pocket weliswaar zachtjes maar wel degelijk te horen. Tijdens 
het luisteren, blijkt ook dat de prestaties van deze kleine wireless 
speaker nog te verbeteren zijn door rekening te houden met de 
plaatsing. Een stevige ondergrond zorgt voor een voller en strak-
ker geluid. Door te spelen met de afstand tot de achterwand is de 
laagweergave te beïnvloeden. Vrijstaand in de ruimte kan het laag 
wat dun klinken maar door de bass boost-functie te gebruiken kun 
je hier nog wat aan veranderen.

Geplaatst op de commode, ongeveer tien centimeter van de muur, 
in mijn slaapkamer van drie bij vier meter weet de DA-F60 de ruim-
te met gemak te vullen met muziek. Het geluid blijft ook bij hogere 
volumes gecontroleerd en wordt niet scherp of onaangenaam. Blu-
etooth blijkt een stabiele vorm van signaaloverdracht, van glitches 2



of hickups was geen sprake. Het bereik is ook ruim voldoende met 
de DA-F60 op de eerste etage en mijn telefoon op de begane grond 
was er nog bereik. Ondanks de betonnen vloer en muren. 

Gedurende de gebruiksperiode werd de Samsung DA-F60 door zo’n 
beetje al mijn huisgenoten gebruikt. Wat aangeeft hoe simpel en 
gebruiksvriendelijk de wireless speaker is. Of het nu ging van mu-
ziek die opgeslagen stond op een laptop, tablet of mobiele telefoon. 
Binnen een halve minuut is de verbinding tot stand gebracht en 
klinkt er muziek. Je bent hierbij totaal niet gebonden aan een spe-
cifieke plek, met een opgeladen accu kun je tot 12 uur van muziek 
genieten waar je maar wilt. Wat te denken van een avondje bbq’en 
in de tuin met een lekker muziekje op de achtergrond? Ik zie het al 
voor me... Samsung zal met de F in de typeaanduiding geen afkor-
ting in gedachten gehad hebben, maar volgens mij staat het voor 
Fun en Flexibiliteit!

HIFI.NL PLUS- EN MINPUNTEN

+ Afwerking
+ Kwaliteit

- Geen wifi 

Aanvullende informatie:

Samsung DA-F60 299, -

Samsung Electronics Benelux BV
Postbus 681
2600AR Delft
Tel. 0900-7267864
www.samsung.com/nl
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