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Netfilters: De nieuwste modellen van GigaWatt en PS Audio 

Eigenlijk was voor deze Nieuwsbrief uitgave een duo test gepland, een direct 
vergelijk tussen de nieuwste modellen netfilters van GigaWatt, de Powerprime 
van € 2.700,= en de recent uitgekomen PS Audio Stellar PowerPlant P3 van  
€ 2.699,= beide apparaten zijn de instapmodellen van deze merken en omdat ze 
in dezelfde prijsklasse zitten is de vergelijking extra interessant!  

Helaas is de PS Audio Stellar PowerPlant P3 te laat binnen gekomen om nog 
mee te nemen in dit vergelijk, maar de PS Audio Stellar PowerPlant P3 komt in 
de volgende Nieuwsbrief zeker uitgebreid aan bod. Nu beperk ik me tot en eerste 
kennismaking en een luisterverslag van de GigaWatt PowerPrime. 

Beiden apparaten zien er mooi afgewerkt uit met een strak design, de PS Audio 
is leverbaar met zwart of zilveren frontplaat naar wens. 

 



GigaWatt Powerprime en de PS Audio Stellar PowerPlant P3 ‘gebroederlijk’ bij elkaar 

Qua technische benadering en dus qua interne opbouw zijn beide apparaten 
compleet verschillend. De PS Audio Stellar PowerPlant P3 is een netspanning 
regenerator die de 
aangeboden netspanning 
omvormt tot gelijkspanning 
en bouwt daarna een 
nieuwe schone 
wisselspanning op. De 
opbouw is enigszins 
vergelijkbaar met die van 
een eindversterker: grote 
ringkerntrafo, afvlak elco’s 
en een reeks transistoren 
op een fors bemeten 
koellichaam.  
 

                PS Audio Stellar PowerPlant P3 
 

Met ruim 14 Kg is de Stellar P3 opvallend zwaar gezien de vrij platte behuizing. 
Het luisterverslag en het vergelijk met de GigaWatt Powerprime zal aan bod 
komen in de komende Nieuwsbrief, want de PS Audio on-ingespeeld vergelijken 
met de al ingespeelde GigaWatt zou niet reëel zijn. 

De PS Audio Stellar is het instapmodel uit de regeneratoren reeks van PS Audio 
en is qua uitgangsvermogen met 300 Watt enigszins beperkt en ook de 4 
uitgangen zal voor vele gebruikers mogelijk een beperking zijn. Het 
uitgangsvermogen is voldoende voor een kleine versterker en wat bron 
apparaten, wordt er meer vermogen gevraagd dan heeft de PS Audio de optie 
om de regenerator functie uit te zetten op twee van de 4 uitgangen om zo een 
zwaardere versterker(s) aan te kunnen sluiten. 

 

 



 

Voor het aansluiten van zwaardere 
(eind)versterker(s): een van de beide 
zones met twee uitgangen is 
schakelbaar tussen ‘ge-regenereerde 
netspanning’ en ‘High Current’ voor het 
geval dat er meer vermogen gevraagd 
wordt. 
 

De GigaWatt is een netfilter die het anders aanpakt als de reguliere netfilters, 
want met zijn filtersectie in combinatie met een compensatiebatterij is het 
ontwerp gericht op maximale dynamiek, een manco van veel netfilters waarbij je 
eigenlijk (zover mijn ervaring strekt) per definitie dynamiek en muzikaliteit 
inlevert.  

De Gigawatt PowerPrime 
heeft geen traditionele 
beveiligingselementen, 
zoals zekeringen (de PS 
Audio heeft een 10A 
hoofdzekering en nog een 
tweede zekering in de 
beveiliging), zekeringen zijn 
per definitie een 
(noodzakelijk) kwaad dat 
een negatieve invloed op 
het geluid heeft.  

Geen opbouw als een 
eindversterker zoals de PS 
Audio maar een heel strak georganiseerde opbouw die qua werking maar heel 
weinig prijsgeeft: de PowerPrime opgebouwd rond een drietal goed 
gemaskeerde modules. 

Overspanningsbeveiliging bij de PowerPrime wordt gedaan door een 
beveiligingsblok dat is geïntegreerd in het filter, uitgerust met 
plasmavonkbruggen en een nieuwe generatie Ultra MOV-varistoren. Deze 
manier van beveiligen remt de doorvoer van de stroom niet of nauwelijks en 
zorgt toch voor een goede beveiliging van zowel de Gigawatt Powerprime zelf, 
en de apparatuur die aangesloten zit op de Gigawatt.  

De aansluitbegrenzing is 16 Ampère oftewel 3.650 Watt (12x meer als dat van 
de PS Audio). Mijn ervaring met de grotere netfilters van GigaWatt is dat er geen 
dynamiek beperking optreedt zoals bij andere netfilters (ik ken er nog geen waar 
dit niet het geval is), maar dat de muziek een dynamiek boost krijgt met een 
GigaWatt filter door het buffersysteem met de compensatie batterij. Die 
dynamiek boost maakt het heel indrukwekkend, maar dat is tevens wel een 
aspect dat niet iedereen kan bekoren. 

  



De GigaWatt Powerprime is al jaren geleden 
geroemd in de buitenlandse vakbladen, maar 
nu pas geïntroduceerd in Nederland. 

Mijn eerste kennismaking met de GigaWatt 
powerconditioners was enkele jaren geleden 
toe ik een Gigawatt PC-3 SE in bruikleen 
kreeg, deze is van een zwaarder kaliber (ook 
2x zo duur) dan de PowerPrime.  

Het instapmodel de PowerPrime is natuurlijk 
eenvoudiger qua opbouw dan de grotere modellen, maar ik ben benieuwd hoe 
de PowerPrime zich verhoudt tot de goedkopere GigaWatt PF-2 EVO gefilterde 
verdeeldoos in een directe 1:1 vergelijking. 

 

GigaWatt Power Prime interne opbouw: 

  

    Zeer solide interne stroomverdeling        GigaWatt’s ‘eigen’ filter condensatoren  
 

De o-zo belangrijke Audio Grade filter condensatoren zijn bedrukt met hun eigen 
naam, naar ik aanneem zijn deze naar GigaWatt’s eigen specificaties 
vervaardigd. Alle elektronische componenten van het filter zijn gemonteerd met 
zilversoldeer op PCB's met extreem brede geleidende sporen gemaakt van 
zuiver koper (totale dikte van geleidende lagen is maar liefst 70 micrometer). 
Door de korte verbindingen en een zeer grote doorsnede van de signaalpaden 
wordt de overgangsweerstand vermindert en de stroomcapaciteit van het gehele 
filter aanzienlijk verhoogt. De interne bedrading is gebaseerd op GigaWatt power 
cords van OHFC-koper met een doorsnede van 4mm2. Tevens zitten er grote, 
zuiver koperen strips als stroom distributie rails naar de uitgangen met een 
doorsnede van 30 mm2 voor een hoge bedradingsgeleidbaarheid en stabiele 
verdeling van het vermogen aan elke uitgangsaansluiting - ongeacht de belasting 
van de andere uitgangen van de PowerPrime. 

Het geteste model is voorzien van de optionele DC blocker module die een vaak 
aanwezige gelijkspanning component op de netspanning een gevolg van veel 
voorkomende netvervuiling elimineert.  

  



Gelijkspanning op het net kan de oorzaak zijn van brommende apparatuur maar 
veroorzaakt ook een algehele degradatie van de geluidskwaliteit omdat alle 
audio apparatuur ‘allergisch’ is voor gelijkspanning op het net. 

De GigaWatt PowerPrime maakt gebruik van een buffersysteem met een 
Gigawatt Audio Grade compensatiebatterij, die de stroomefficiëntie bij niet-
lineaire belastingen verhoogt, bijvoorbeeld eindversterkers en het verschil 
verkleint tussen het vermogen van de ingang naar de uitgang van de 
powerconditioner. Hierdoor is het dynamisch gedrag sterk verbetert en zijn 
enorme impulsstromen mogelijk, iets wat lastig is voor passieve conditioners en 
vaak het probleempunt bij netspanning generatoren.  

De GigaWatt wordt geleverd met een serieus aansluit powercord de PowerSync, 
een kabel uit de nieuwe reeks power cords 
van GigaWatt. PS Audio Stellar PowerPlant 
P3 wordt geleverd met een standaard 
meegeleverde netkabel van 
‘schemerlampensnoer’ kwaliteit, een 
kwalitatief goed aansluit powercord is dan ook 
een must om dit apparaat op het gewenste 
niveau te laten presteren, maar ook de 
GigaWatt presteert beduidend beter als een 
(nog) beter powercord dan de meegeleverde 
PowerSync aangesloten wordt.           De meegeleverde PowerSync kabel 

 
Luisteren naar de GigaWatt PowerPrime en PowerSync kabel: 
De PowerPrime mag gaan bewijzen wat ie kan in mijn set door ook de twee 
zware eindversterkers (Bricasti M28) aan te gaan sturen als ook de DCS 
bronapparatuur. Het zelfde test protocol zal doorlopen worden met de PS Audio 
Stellar P3 zodra deze speelklaar is. 

De PowerPrime aansluiten is recht toe recht aan: PowerSync kabel in de inlet 
connector de rest van de apparatuur power cords verdeeld over de uitgangen, 
een handig fase indicator led licht rood op als je de netkabel verkeerd 
aangesloten hebt. 
Als eerste werd de PowerPrime aangesloten met de 
PowerSync kabel op een standaard wandcontactdoos 
(geen audiogroep) en het verschil tussen de GigaWatt 
PF-2 EVO gefilterde verdeeldoos ( € 1.230,=) en de 
PowerPrime is ronduit ‘shocking’: ik ken soortgelijke 
spectaculaire verbeteringen als de verbetering die je 
krijgt als na het aanleggen van een goede audiogroep: 
De complete audio set komt tot leven, de muziek wordt 
volledig open en los in de ruimte gezet met een hoge 
mate van verfijning.  
 
               GigaWatt PF-2 EVO 
  



Op een standaard stroomvoorziening doet een GigaWatt PF-2 EVO verdeeldoos 
al veel goeds, maar de PowerPrime gaat 3x verder qua muzikaliteitsbeleving. 
Voor mij was het een enorme verassing dat dit mogelijk met een ’instapmodel’ 
netfilter’. 
 
Toen de GigaWatt PowerPrime aangesloten op een ‘basic’ audiogroep met 
Belden kabel en weer werd het resultaat fraaier. Door het telkens aansluiten van 
een mooiere audiogroep kabel gaat de PowerPrime steeds weer beter klinken, 
met GigaWatt LC-Y EVO kabel werd het helemaal een ‘audiofeestje’. Maar de 
grenzen van dit fenomeen worden bereikt bij audiogroepen met nog betere 
bekabeling (van meer dan € 100,= p/mtr.), toen hoorde ik dat de PowerPrime 
tegen zijn begrenzingen begint aan te lopen: de mooiste audiogroep kabels op 
de PowerPrime laten dan horen dat er grenzen zijn aan het oplossend vermogen 
in mid en hoog. In deze frequentie gebieden verlies je verfijning en detaillering in 
vergelijking met dezelfde kabel op een goede ongefilterde verdeeldoos. 
Bijvoorbeeld een ongefilterde Furutech eTP60-E verdeeldoos in combinatie met 
de Furutech Alpha-CB10 of FP-TCS31 audiogroep kabel klinkt gewoon beter. 
 
Conclusie: de GigaWatt PowerPrime is een fantastisch netfilter dat met een 
standaard stroomvoorziening werkelijk muzikale wonderen verricht, ook met 
goede audiogroep bekabeling staat de PowerPrime als een huis. Ga je 
doorstappen naar de exclusieve audiogroep kabels uit het hogere segment dan 
loopt de PowerPrime tegen zijn beperkingen aan en legt deze het af tegen een 
ongefilterde verdeeldoos. Maar voor verreweg de meeste audiofielen zonder een 
Top High-End stroomvoorziening is de PowerPrime naar mijn idee een zeer 
zinvolle investering. Dit is naar mijn beleving eerste netfilter dat geen dynamiek 
beperking met zicht meebrengt en ook geen ‘pseudo ruimtelijkheid’ inbrengt 
zoals ik al bij veel netfilters gehoord heb, maar de PowerPrime laat de ziel van 
de muziek (binnen de aangegeven grenzen) in tact. 
De GigaWatt PowerPrime is te beluisteren bij Peacock Audio en voor serieus 
geïnteresseerden als uitleen demo beschikbaar. 
 
GigaWatt PowerPrime met 1,5 mtr. PowerSync Plus netkabel: € 2700,= 
Meerprijs voor de DC blocker module: € 330,= 
  



Zomer voorraad opruiming met aantrekkelijke kortingen!! 
 

In de zomervakantie heb ik eens de tijd genomen om eens flink opruiming te 
houden in de voorraad en heb het nodige bijeen gezocht qua powercords, 
interlinks en accessoires die nu weg mogen met een aantrekkelijke 
opruimingskorting. 
 

De prijzen van deze zomer voorraad opruiming items zijn exclusief verzendkosten. 
 

Artikel Nieuw 

prijs 

Nu voor: Foto 

PS Audio AC-3 power 

cord (occasion): 1,5 mtr. 

lange uitvoering (2 stuks 

beschikbaar). 

 

PS Audio AC-3 power 

cord (occasion) 2 mtr. 

lange uitvoering. 

 

 

 

 

€ 269,= 

 

 

€ 349,= 

 

 

€110,= 

 

 

€140,= 

 

 

 

 

Furutech FP-314Ag 

power cord (demo): 1,5 

meter lange uitvoering, 

afgemonteerd met IeGo 

koper connectoren. 

 

 

 

€ 200,= 

 

 

€ 120,= 

 

GigaWatt LC-1 EVO 

power cord (nieuw) 1,5 

meter in de originele 

verpakking. 

 

 

€ 210,= 

 

€ 135,= 

 

Furutech FP-314Ag 

power cord (demo): 1,8 

meter lange uitvoering, 

afgemonteerd met IeGo 

koper connectoren. 

 

 

 

€ 210,= 

 

 

€ 125,= 

 

Furutech FP-314Ag 

power cord (demo): 1,8 

meter lange uitvoering, 

afgemonteerd met 

Furutech FI-11G 

connectoren. 

 

 

 

€ 225,= 

 

 

€ 135,= 

 



Furutech FP-314Ag 

power cord (nieuw): 1,75 

meter lange uitvoering, 

originele Furutech 

afmontage met rhodium 

connectoren: FI-E35R en 

FI-25R 

 

 

 

€ 300,= 

 

 

€ 180,= 

 

Furutech FP-314Ag 

power cord (nieuw): 1,75 

meter lange uitvoering, 

originele Furutech 

afmontage met vergulde 

connectoren: FI-E11G en 

FI-15G 

 

 

 

 

€ 195,= 

 

 

 

€115,= 

 

Furutech FP-314Ag 

power cord (nieuw): 1,75 

meter lange uitvoering, 

originele Furutech 

afmontage met rhodium 

connectoren: FI-E11R en 

FI-15R 

 

 

 

 

€ 220,= 

 

 

 

€ 130,= 

 

Cassiopea power cord 

(occassion): Fraai 

powercord van Cassiopea, 

1,2 meter lang. 

Klankmatig van een hoger 

niveau dan het 

bescheiden uiterlijk doet 

vermoeden. 

 

 

 

 

€ 350,= 

 

 

 

€ 110,= 

 

Analogue Research 

Silver Raincoat power 

cord (occasion): Mooi 

instap model power cord 

van Analogue Research 

1,9 mtr. lange uitvoering 

ge-upgrade met een 

hoogwaardige Furutech 

FI-25G connector. 

 

 

 

 

€ 245,=  

 

 

 

€ 55,= 

 



Belden powercord – C7 

connector (demo): 

1 meter lange Belden 

netkabel afhgemonteerd 

met HiFi Tuning 

connectoren: Gold-II 

netstekker en C7 

apparaatsteker 

 

 

 

€ 35,= 

 

 

€ 22,= 

 

Furutech ADL HDMI 

kabel (demo model): 

Hoogwaardige HDMI 

kabel van Furutech ADL, 

2,5 meter lange uitvoering, 

in nieuwstaat. 

 

 

€ 290,= 

 

 

€ 125,= 

 

Approach-2 interlink 

(demo): Zonder twijfel de 

beste interlink in de 

prijsklasse tot € 1.000,= 

Afgemonteerd met 

vergulde RAMM RCA 

connectoren. 

 

 

 

€ 600,=  

 

 

€ 250,= 

 

Cable Research Lab 

Silver series interlink (2 

sets beschikbaar): 

Cable Research Lab 

(CRL) is een bekend merk 

in de USA maar minder 

bekend in Europa, maar 

met uitstekende recensies 

in de vooraanstaande 

Amerikaanse audiobladen  

1 mtr. lange uitvoeringen 

met zilveren RCA 

pluggen.  

 

 

 

 

 

$ 2.149,= 

(prijslijst 

aanwezig) 

 

 

 

 

 

€ 350,= 

 



Purist Audio Design 

interlink  

5 meter lange stereo set 

RCA interlinks ideaal voor 

o.a. subwoofers. 

(worden ook per stuk 

verkocht). 

 

 

 

 

 

 

 

€ 150,= 

 

Audio Technica 

interlinks (4 sets 

beschikbaar):  

Mooie interlinks voor 

beginnende audiofielen, 

afgemonteerd met 

degelijke vergulde RCA 

connectoren, kabels zijn in 

goede staat. 

 

  

 

 

€ 10,= 

 

Furutech Alpha S-25 

speakerkabel:  

1x 1,5 m met FP-201G en 

FP-202G connectoren 

(spade en 

banaanstekker). 

Ideaal voor een 

hoogwaardige 

centerspeaker toepassing. 

 

 

 

 

€ 285,= 

 

 

 

€ 100,= 

 

Pasco zekeringhouders 

voor Diazed DII zekering 

16A en 20A uitvoeringen 

De Holec Pasco is de 

beste zekeringhouder voor 

Diazed zekeringen, deze 

wordt geleverd met een 

nieuwe 16A of 20A 

Silverfuse de Silverfuses 

zijn ge-upgrade met 

Creaktiv System Tuning 

Chip. 

 

 

 

 

 

€ 55,= 

 

 

 

 

€ 30,= 

 

AMR Gold Fuse 

5AT 5x20mm uitvoering 

 

€ 25,= 

 

€ 7,50 
 



Synergistic Research 

Red Quantum Fuse: 

800mAT 5x20mm. 

De Red Fuse is de 

voorganger van de Blue 

Fuse. 

 

 

 

€ 70,=  

 

 

€ 20,= 

 

Synergistic Research 

Blue Fuse  

De Blue Fuse is de 

voorganger van de Orange 

Fuse. Diverse waarden 

beschikbaar. 

 

 

 

€ 100,=  

 

 

€ 60,= 

 

Furutech zekeringen 

Fris en open van 

klankkarakter met een 

hoge mate van verfijning. 

Diverse waarden 

beschikbaar 

 

 

 

€ 59,50 

 

 

€ 30,= 

 

Alle 6,3x32mm 

zekeringen (alleen 

voorraad modellen) van 

Synergistic Research 

(Blue en Orange), 

Furutech, Padis en Hi-Fi 

Tuning Supreme-3. 

 

 

 

 

 

50% 

korting 

op de 

adviesprijs 

 

AHP zekeringen 

(occasion): 

16A uitvoeringen van de 

meterkast zekering 

10x38mm fiormaat. 

 

 

 

€ 39,=  

 

 

€ 15,= 

 

Siemens Silverfuse  

(demo’s): beschikbare 

uitvoeringen: 16A en 20A  

 

€ 15,=  

 

€ 8,= 

            
Hi-Fi Tuning Ultimate-2 

(demo’s): beschikbare 

uitvoeringen: 16A en 20A 

 

 

€ 45,=  

 

€ 30,= 

 

Hi-Fi Tuning Supreme-3 

(demo’s): beschikbare 

uitvoeringen: 16A en 20A 

 

 

€ 79,=  

 

€ 50,= 

 



Furutech LAN-7 

netwerkkabels  

Fraaie netwek kabel met 

vergulde RJ-45 netwerk 

connectoren. 1,2 mtr + 2,5 

meter lange uitvoering, 

nieuw in doos 

 

€ 132,50  

 

€ 155,00 

 

€ 110,= 

 

€ 130,= 

 

 
 
Terug van weggeweest: Furutech eTP60-E Rhodium verdeeldoos! 

Na en tijdje uit het Furutech 
leverprogramma verdwenen te zijn is 
de eTP60-E verdeeldoos in de 
Rhodium uitvoering nu weer leverbaar! 
De Rhodium uitvoering is net wat 
frisser, preciezer en krachtiger dan de 
vergulde uitvoering. Persoonlijk vind ik 
de Rhodium uitvoering klankmatig net 
wat fijner in balans dan de wat 
gemoedelijk klinkende vergulde 
uitvoering van deze verdeeldoos. 
 
Furutech eTP60-E Rhodium 
verdeeldoos: € 475,=  
Ingespeelde demo op voorraad! 

 
 

Audio Magic zekeringen 10x38mm, nu ook in 20A uitvoering 
 
Aanvankelijk na de introductie was de fabelachtig mooi klinkende 
Audio Magic meterkast  zekering alleen leverbaar in de 16A 
uitvoering en deze heeft zijn weg al gevonden naar heel wat 
verwende muziekliefhebbers. Maar nu is deze zekering ook 
leverbaar in de zwaardere 20A uitvoering, voor mensen met zware 
eindversterkers met vervelende inschakelpieken of voor ieder ander 
die gewoon een stap(je) verder wil gaan qua dynamiek! De 20A 
versie klinkt net weer een stuk dynamischer met behoud van de 
ultieme verfijning van deze Audio Magic zekering. 
 
Prijs van de Audio Magic Ultimate Premier zekering (16A of 20A) : € 360,= 
 
 

Recente klanten reacties van de Audio Magic Ultimate Premier zekering: 
 

Antoine,  

Het is inderdaad de beste verbetering die ik ooit heb bereikt. Meer diepte detail ook bij kleine  volumes, 

achtergrond verbeterd.  Waar eerst met moeite een achtergrond koor was te beluisteren was nu 

duidelijk gesplitst in aparte zangstemmen, het sprankelt. 

Ben tevreden vooral de verbetering is groter dan verwacht t.o.v. de investering! 
 

Met een groet  

Peter 
  



 

Hoi Antoine, 

Superlatieven schieten mij te kort, erg mooi. De Audio Magic zekering is duur maar je krijgt er veel 

terug, vooral als het in combinatie is met goede netsnoeren. 

Nogmaals de zekering is een feest om te ervaren in heel het spectrum van het geluidsbeeld. 

Het laag heeft fundament gaat diep en blijft strak. Open, detail, zwart, dynamiek, enz. enz. 

Genoeg geschreven ik ga weer luisteren!!! Hahhaa 

Trouwens, de zekering is zijn bedrag in euro’s helemaal waard.       
 

Vriendelijke groeten, 

Marc 

 
 
Vooruitblik komende Nieuwsbrief: Quantum Science Audio (QSA) 
zekeringen en zekeringhouders.  
 
Nieuw op de Nederlandse markt is het Amerikaanse merk Quantum Science Audio (QSA). 
QSA maakt zekeringen voor in apparatuur in het formaat 5x20mm en zekeringen voor in de 
meterkast: in het 10x38mm formaat en bijbehorende zekeringhouder. Het instapmode de QSA 
Black Fuse is zeer betaalbaar: de 
zekeringen kosten slechts € 24,= per 
stuk. Maar er zijn naast de Black ook 
duurder types te koop met prijzen die 
oplopen tot  € 2.850,= voor een enkele 
zekering!! 
De QSA zekeringen zijn al getest in het 
on-line vakblad StereoTimes, een 
recensie waar royaal in superlatieven 
gesproken werd. 
 
Mijn luistertesten met deze zekeringen 
en de zekeringhouders voor in de 
meterkast zijn nog gaande en het is wat 
mij betreft nu nog te vroeg om een 
definitief oordeel te vellen over deze 
QSA zekeringen, maar dat er inderdaad 
verrassende resultaten te melden zijn 
staat nu al vast… 
Meer over de test resultaten met de QSA 
producten in de komende Nieuwsbrief… 
 
  



Spectaculaire AudioQuest speakerkabel outlet: 

Peacock Audio heeft de hand weten te leggen om een aantal unieke sets AudioQuest 

speakerkabels: Stuk voor stuk peperdure (sub)topline speakerkabels van AudioQuest met 

kortingen van tussen de 65% tot bijna 75% op de nieuwprijs. Dit zijn allemaal nieuwe en 

ongebruikte kabels, aankoopfactuur (feb. 2021) aanwezig. 

Alle speakerkabels zijn afgemonteerd met AudioQuest 1000 Series Silver banaanstekkers en 

zijn voorzien van een 72 Volt DBS systeem.  
 

Alle kabels zijn volledig nieuw: 
Uiteraard in de originele verpakking met alle bijbehorende papieren 

AudioQuest 

prijs: 

Peacock 

Audio outlet 

vraagprijs: 

AudioQuest AG-4 speakerkabel  
2x 3 mtr.  
 

Opgebouwd uit de mooiste Audioquest 
zilver kwaliteit: PSS: "Perfect Surface 
Silver" massieve geleiders in Quad Star 
configuratie. 

 

 

 
 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

€ 9.315,= 

 
 

 
Peacock 

Audio outlet 
prijs: 

 

€ 2.600,= 

AudioQuest KE-4 speakerkabel  
2x 3 mtr.  
 

Net zoals de AG-4 ook opgebouwd uit 
de mooiste Audioquest zilver kwaliteit: 
PSS: "Perfect Surface Silver" 

 

 

 
 

 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

€ 11.000,= 

 
 

Peacock 
Audio outlet 

prijs: 
 

€ 3.000,= 



AudioQuest K2 speakerkabel  
2x 2,5 mtr. (2 sets beschikbaar) 
 

K2 het topmodel uit de Flat Rock Series. K2 
combineert massief 3,3mm2 Perfect-Surface 
Silver en dubbele Star-Quad geometrie.  

 

 

 

 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

€ 20.800,= 

 
 

Peacock 
Audio outlet 

prijs: 
 

€ 5.300,= 

AudioQuest Red Wood bi-wire 
2x 3 mtr.  

Red Wood maakt gebruik van een combinatie 
van Perfect-Surface Copper+ en extreem 
zuiver Perfect-Surface Silver in een zelf-
afschermende Counter-Spiral Hyperlitz 
constructie.  

 

 

 
 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

 

€ 10.640,= 

 
 

Peacock 
Audio outlet 

prijs: 
 

€ 3.550,= 

AudioQuest Wild Wood 
2x 2 mtr.  

Wild Wood een superieur model uit de 
AudioQuest Tree Topserie. Een dubbele 
hoeveelheid zilver in de geleiders tov. de Red 
Wood, dat is wat Wild Wood onderscheidt. De 
toename in zilver zet Wild Wood wagenwijd open, de resolutie neemt 
toe terwijl de kabel tegelijkertijd relaxed en natuurlijk blijft klinken.  

 

 

 
 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

€ 16.800,= 

 
 

Peacock 
Audio outlet 

prijs: 
 

€ 5.600,= 

 



Peacock Audio demo’s en occasions: 
 

Alles is nagekeken en is 100% in orde bevonden. Op proef beluisteren is mogelijk: 14 dagen niet goed 
geld terug garantie!! Alle kabels en apparatuur zijn zonder uitzondering in perfecte staat, deze uitverkoop 
prijzen zijn exclusief verzendkosten.  
 

 

 

Rood = nieuw in de lijst. 

 
Kemp Power Source Plus netfilter: 
 

Kemp Power Source Plus het mooiste 
netfilter van Kemp Elektroniks, ge-
upgrade met een Dion Audio PP3 1,5m 
kabel met Oyaide en Furutech 
connectoren (ter waarde van € 695,=).  
Deze Power Source is nog in nieuwstaat! 
 
Nieuwprijs: € 2.845,= 
Nu voor € 1.750,=  

 
NBS Black Label II powercord: 
 

Dit powercord behoeft geen verdere 
uitleg… 
Een vrijwel nieuwe NBS Black Label II 
powercord serie nr.2656 (aankoop juni 
2020 bij NBS importeur, factuur aanwezig) 
in een 1,8 mtr. lange uitvoering 
met de originele verpakking en 
papieren. Uiteraard nog in 
nieuwstaat!  
 
Nu voor € 990,=  
 

  



 
NBS Statement III (2 stuks aanwezig):  
 
Net als bovenstaande kabel ook vrijwel 
nieuw: 2 stuks NBS Statement III 
powercords serie nr. 2405 & 2406 (slechts 
1 jaar oud, factuur aanwezig), beide een 
1,2 mtr. lange uitvoeringen met de 
originele verpakking en papieren. 
Uiteraard ook in nieuwstaat! 
 
Nu voor € 525,= p/st. 
 

 
Pink Faun PC-1 power cord:  
 
Het voormalige top model powercord van 
Pink Faun geschikt voor alle apparatuur. 
Klankkarakter: groots beeld met een 
krachtige laagweergave en een open 
hoogwergave. 1,8 meter lange uitvoering, 
afgemonteerd met Furutech FI-11G 
connectoren. 
 
Nieuw: € 749,= 
Nu voor € 300,= 
 

 
Furutech FP-3TS20 power cord:  
 

1,5 meter lange uitvoering, afgemonteerd met Furutech FI-E11Cu en Fi-15Cu 
connectoren. 
 

Nieuw: € 235,= 

Nu voor: € 125,= 
 

 
Furutech FP-Alpha-3 power cord (demo model):  
 

1,5 meter lange uitvoering, afgemonteerd met Furutech FI-11G connectoren. 
 

Nieuw: € 375,= 

Nu voor: € 200,= 
 

  



 
Kimber Cable PK-10 powercords (2 stuks beschikbaar):  
 
Kimber PK-10 power cord 1,4 mtr. ge-upgrade met 
Oyaide p-029e/c-029 connectoren (2 stuks 
beschikbaar)  
 
Nieuw: € 230,= 

Nu voor: € 110,= 
 

 
Diverse Pink Faun PC-5 powercords (nieuw): 

 

De allerlaaste PC-5 kabels, elk 1,2 meter lang, gaan weg tegen speciale prijzen: 
De Pink Faun PC-5 kabels zijn afgemonteerd met: 
 

Furutech FI-E35G en FI-C15G connectoren: € 220,= 
 

Furutech FI-E11R en FI-11R connectoren: € 250,= 
 

Furutech FI-E38R en FI-C15R-NCF connectoren: € 285,= 
 

 
Gigawatt PF-1 Evo Powerstrip 
(demo):  
 
Gefilterde verdeeldoos van 
GigaWatt 6-voudig, in perfecte 
staat, in de originele verpakking 
met nog 1,5 jaar garantie! 
 
Nieuw: € 650,= 
Nu voor € 395,= 
 

Meerprijs voor een bijpassend  
GigaWatt LC-1 EVO power cord 
(nieuw) 1,5 meter: € 130,= 
 

 

Tellurium Q Black Diamond USB interlink:  
 
USB kabel uit het hogere segment van 
Tellurium Q., 1 meter lange uitvoering, wordt 
geleverd in de originele verpakking. 
 
Nieuw: € 878,= 
Nu voor € 395,=  
 
 



 

Furutech Alpha-36 luidsprekerkabel: 
 

Furutech Alpha-36 speakerkabels 1x 1,5 mtr + 1x 3,7 mtr.:  
afgemonteerd met 8x FT-212R rhodium banaanstekkers, in perfecte staat. 
 
Nieuwprijs: € 876,= 
Nu voor € 425,= 
 

 

AHP zekeringhouder:  
 

Zekeringhouder voor buiszekeringen van 10x38mm, 
de gemodificeerde versie waarin twee zekeringen 
geplaatst kunnen worden (geen koperen staafje 
meer!). Een enorme verbetering tov. de standaard 
zekering automaat. Wordt geleverd met nieuwe 
Mersen Silverfuses. 
 

Nieuwprijs: € 140,= 
Nu voor € 75,= 
 

 
RuWi unit met bijbehorende stand: demo model  
(2 stuks beschikbaar):  
 

De RuWi Scalaire energie generator voor een 
verbluffende tuning van de luisterruimte. Dit zijn twee 
van de Peacock Audio demo modellen, ze zijn in 
perfecte staat en worden geleverd met bijbehorende 
stands. 
 
Nieuwprijs: € 1.150,=  Nu voor: € 850,=  
Set van 2 stuks: € 1.590,= 
 
 

Pink Faun PC-6 audiogroep kabel (3 lengtes beschikbaar): 
 
Door inruil na upgrade: diverse lengtes Pink Faun 
PC-6 kabel voor audiogroep aanleg. 
De Pink Faun PC-6 kabel heeft 3 forse 5,3mm2 
vertint koperen geleiders met dubbele 
afscherming (folie en vlechtscherm) en Teflon® 

isolatie. 
Prachtige kabel voor een audiogroep: fris, strak en 
met een fantastisch diepe laagweergave. 
 

6 mtr.      Nieuwprijs: € 294,= Nu voor: € 125,= (2 stuks beschikbaar) 

10,5 mtr. Nieuwprijs: € 625,= Nu voor: € 265,= 



 

Uitverkoop demo/occasion connectoren: 
 
Sharkwire vergulde IEC 
connector (occasion) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van € 45,= 
Voor € 20,= 

 
IeGo Gold IEC connector 
type 8085 (occasion): 
 

 
Van € 60,= 
Voor € 40,= 

 
GigaWatt IEC connector: 
(nieuw): 
 

 
 

Van € 105,= 
Voor € 65,= 
 

 

Power cords: 

 
Furutech PowerFlux power cord (demo):  
 
Absoluut TOP power cord van 
Furutech, de PowerFlux is de 
voormalige Referentie netkabel 
van Furutech. 
Dit is het Peacock Audio demo 
model: nauwelijks gebruikt en 
dus in volledige nieuwstaat, 
wordt geleverd in de originele 
verpakking en met volledige 
garantie! 
 
Nieuw: € 2.250,= 
Nu voor: bel voor de demo prijs 

 
 

  



 

Interlinks: 

 
Chord Indigo Plus XLR interlink:  
 

Interlink met een mooi open en luchtig 
klankkarakter, voor Chord begrippen wat 
aan de gemoedelijke kant. 
Het betreft een 1 meter lange uitvoering 
XLR, in nieuwstaat, wordt geleverd in de 
originele verpakking. 
 
Nieuwprijs: € 1.450,= 
Nu voor: € 550,=  

 

 

Speakerkabels: 

 
Audioquest Rockefeller speakerkabel (bi-wire):  
 
Het instapmodel uit de AudioQuest 
Flatrock serie, 2x 3 meter bi wire 
afgemonteerd met Audioquest 
zilveren spades (versterker kant) 
en 8 zilveren banaanstekkers 
(speaker kant).  
Deze kabel is refurbished door 
Audioquest met nieuwe 
connectoren en nieuwe 72V DBS 
units, in perfecte staat.  
 
Nieuwprijs: € 867,= 
Nu voor: € 475,=  

 

  



 

 
Furutech FS-a 36 speakerkabel 
 

Set: 2x 2,5 mtr. fraai afgewerkt met 
koolstof gevulde afschermingskous en 
afgemonteerd met 8x Furutech FT-211 
vergulde spades 
 

Nieuw: € 1.200,= 

Nu voor: € 725,= 
 

 

 
Furutech FS-Alpha speakerkabel:  
 

2x 1,9 mtr. afgemonteerd met zwarte 
afwerkingskous. Alle leverbare Furutech 
connectoren kunnen naar wens gemonteerd 
worden 
 

Nieuwprijs: € 132,50 per meter 
Nu voor: € 90,= per meter 
 

 

 
Furutech FS-502 speakerkabel:  
 

De FS-502 is een folie afgeschermde 
speakerkabel, het zuiver koperen 
geleider heeft een complexe opbouw uit 
diverse stengen getwiste geleiders, 
opgevuld met katoen en rijstpapier als 
dempingsmateriaal: dezelfde technieken 
worden gebruikt in de allerbeste 
Furutech speakerkabels. 
 

2x 3,6 mtr. afgemonteerd met vergulde 
spades (evt. ook leverbaar met vergulde 
banaanstekkers). 
 

Nieuwprijs: € 218,= 
Nu voor: € 125,=  
 

 
  



 

Te koop in opdracht van klanten: (alles is op proef te beluisteren) 

 
NBS Monitor 0 luidsprekerkabels 2x 2,4 mtr.: 
High-End icoon, behoeft geen verder uitleg, de kabels 
zijn in perfecte staat en worden geleverd in de originele 
NBS tassen. 
 
Vraagprijs € 2.100,= 
 
 
 

 

 
 
Martin Logan Prodigy luidsprekers: 
Klankmatig bijzonder fraai en minstens net zo 
mooi om te zien… 
In zeer goede staat, in 2018 voorzien van 
nieuwe folies. 
 
Vraagprijs € 2.500,00 
 
 
 
Vedodyne Subwoofer DD15: 
High-End subwoofer, met meetmicrofoon, in zeer goede 
staat. Perfecte combinatie met bovenstaande Martin Logan 
luidsprekers. 
 
Vraagprijs € 1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



Power cord ‘merkloos’ 2 mtr.  
 
Een zeer fors powercord (PS Audio AC 12 
look-a-like), hoogstwaarschijnlijk van 
Chinese makelij maar klankmatig zeker niet 
verkeerd.  
 
Nieuwprijs: € 250,= 
Vraagprijs: € 95,= 
 
 
 
Piega Cable 1 speakerkabel: 
 

Deze speakerkabel is door Piega Zwitserland 
ontworpen en gefabriceerd tbv. hun eigen 
speakers. 4x 4mm2 geleiders en zwaar 
afgeschermd. 
2x 3 meter lange set afgemonteerd met NorStone 
expandable bananenpluggen en aluminium kabel 
splitters.  
Aan beide zijden 4 pluggen, zodat zowel bi-amp 
als bi-wire gebruik mogelijk is. 
 
Nieuwprijs € 1.290,= 
Nu voor € 325,= 

Piega speakerkabel in doorsnede 


