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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. DBS is het gepatenteerde systeem van AudioQuest dat 

de moleculen in de isolatie door middel van een elektrische spanning van 72 Volt polariseert en 

op die manier in één richting oriënteert, waardoor veel minder vervorming optreedt. Een 

bijkomend voordeel van DBS is dat de kabel zo goed als ingespeeld uit de verpakking komt.   



 
 

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

AudioQuest 

prijs: 

Peacock 

Audio outlet 

prijs: 

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,= 



 

Silent Bonn Forester F1 voeding: 
 
Silent Angel levert een Bonn N8 ethernetswitch die in Nederland onder 
audiofielen erg populair is geworden en waarvoor het merk nu een 
upgrade ontwikkelde in de vorm van de Forester F1 voeding. Kortom 
heeft u een Silent Angel Bonn N8 ethernetswitch en wilt u een flinke 
stap voorwaarts maken met uw streaming audiosysteem, overweeg 
dan serieus de bijbehorende Silent Angel Forester F1 voeding.  
 
Silent Bonn Forester F1 adviesprijs:€ 395,= 
Introductie aanbieding(*): Nu met gratis Hi-Fi Tuning Supreme-3 Silver 
fuse upgrade twv. € 45,= 
 
(*) Aanbieding geldig tot 15 maart 2021 

 

  
Dubbele 5V 2 Ampère uitgang en 2x USB uitgang met dezelfde schone voedingsspanning 

 

 
Mooie combi: De Silent Angel Bonn N8 ethernetswitch met de Forester F1 voeding 

 



 
Peacock Audio heeft een ingespeelde Forester F1 
beschikbaar als demo, maar pas op: na het 
beluisteren van de Forester op de Boon N8 switch 
is er zeker geen weg terug meer…. 
 
De Forester wordt geleverd met 12V 
aansluitkabel, USB kabel en powercord. Het 
behoeft geen betoog dat upgraden van de 
standaard meegeleverde kabeltjes (net zoals een 
zekering upgrade) de Forester F1 prestaties naar 
een veel hoger niveau tilt.  
 
Interesse in deze upgrade opties: neem maar even contact op voor de mogelijkheden. 
 

Keces Audio P3 en P5 voedingen: 
 

Voor wie kwalitatief nog een stap hoger op de audio 
ladder wil met mijn externe voeding kan kiezen voor de 
voedingen van Keces. Keces is een Taiwanees audio 
merk, ze maken naast hoogwaardige voedingen ook 
versterkers en power conditioners. 
Met een hoogwaardige externe voeding is elk audio/video 
apparaat dat op laagspanning werkt (vaak gevoed met 
een kleine adapter), bijvoorbeeld streamer, D/A converter, settop-box, video-processor, mediaspeler, 
hoofdtelefoonversterker, elektrostatische luidsprekers (Martin Logan) en dergelijke flink te verbeteren. 
Maar zeker ook uw modem, router of netwerk-switch te combineren met een Keces voeding zal een 
flinke verbetering opleveren! 
De Keces voedingen zijn multi funtioneel inzetbaar omdat er diverse uitvoeringen zijn, allemaal met 
meerdere uitgangen en met in te stellen uitgangsspanningen (van 5-16 Volt) en er is een uitvoering 
met 24 Volt uitgangsspanning. Omdat de Keces P3 en P8 respectievelijk 2x 3 Ampère en 2x 8 
Ampère stoom leveren zijn meerdere apparaten aan te sluiten, zeker met de Y-split laagspanning 
kabels van Peacock audio kunnen er zelfs 2 apparaten per uitgang aangesloten worden. 
 

Keces Audio P8 met twee uitgangen van elk maar liefst 8 Ampère en een USB uitgang voor 

schone voeding via USB. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Het binnenwerk van de Keces P8: een voedingsdeel waar menig eindversterker jaloers op is… 



 
Voor al deze voedingen levert Peacock Audio ook hoogwaardige 
laagspanningskabels als upgrade voor  de meegeleverde 
‘dropveters’:  
Topklasse ‘Dual Core 7N Copper’ en ‘Quad Core Silver’ 
laagspanningskabels met vergulde Oyaide connectoren als 
verbindingskabels tussen de externe voeding en aan te sluiten 
apparaat. Uiteraard volledig naar wens op maat gemaakt… 
 
Maandaanbieding: De Keces P3 en P8 worden bij levering gratis ge-
upgrade met 1x HiFi Tuning Supreme-3 zekering (Keces P3) of zelfs 
3x HiFi Tuning Supreme-3 zekering (Keces P5). 
 
Prijs Keces P3 (met HiFi Tuning Supreme-3 zekering): € 399,= 
Prijs Keces P3 (met 3x HiFi Tuning Supreme-3 zekering): € 699,= 
 
(*) Aanbieding geldig tot 15 maart 2021 

          Peacock Audio ‘Dual Core 7N  
          Copper’ laagspanningskabels 

 

Klanten reactie op het gebruik van de Keces Audio P8 met Peacock Audio ‘Dual Core 7N Copper’ 
laagspanningskabels: 
 

Hoi Antoine, 
De Keces P8 is goed aangekomen. Aangesloten om de Kaleidescape spelers - wat een ongelooflijke verbetering 
in beeld en geluid van muziek videos. Niet normaal. 
 

 
Keces Audio P3 met twee uitgangen van elk 3 Ampère: 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Afscheid van de Furutech en de Synergistic Research Blue zekeringen: 
 
Na vele, vele jaren de mooiste echt audiofiele zekering geweest te zijn, komt het 
einde in zicht voor dit ‘audio icoon’. Furutech in Japan is namelijk gestopt met 
de productie van deze zekeringen. De meeste zekering waarden zijn nu nog op 
voorraad maar ze raken langzaam maar zeker op… 
Dus voor wie nog een Furutech (reserve)zekering zoekt wordt het nu toch tijd 
om in actie te komen want OP=OP! 
Tip: de Furutech zekering is nog een extra boost te geven door ze te beplakken van een zwarte 
Creaktiv Systems Tuning Chip (deze is trouwens ook geschikt voor heel veel andere toepassingen). 
 
Furutech High-End Performance Fuse 5x20mm (en nu ook de 6,3x32mm): € 59,50 per stuk (met 
Tuning Chip: € 64,50) 
Verder zijn er zijn ook nog enkele ingeruilde Furutech zekeringen te koop voor € 30,= 
 
Nog meer nieuws van deze strekking: ook de Synergistic Research Blue Fuse wordt 
uitgefaseerd, de nog mooiere Orange Fuse is de opvolger van de Blue Fuse.  
Van de Blue Fuse zijn de meeste waarden nog op voorraad, maar ook hier geldt OP = OP! 
 
De Blue Fuses die er nog zijn worden verkocht voor € 95,= per stuk.  
Er zijn ook nog enkele ingeruilde Blue Fuses te koop voor € 75,= 

 

 

Timber Audio: 

 

  
TIMBER AUDIO High-end audiokabels en toebehoren 

 
Peacock Audio is altijd op zoek naar de “audiofiele krenten in de pap”, de hoogwaardige audio 
bekabeling met een uitzonderlijk goede prijs-kwaliteit verhouding, merken zoals Approach en Timber 
Audio: kleine fabrikanten van Nederlandse bodem, die bijzonder goede kabel producten maken van 
serieuze High-End kwaliteit, maar dan wel nog goed/redelijk betaalbaar en met een absurd goede 
prijs-kwaliteit verhouding. 
  

https://timberaudio.nl/


 
Na Approach met hun lijn van zeer hoogwaardige interlinks, nu een nieuwe “krent uit de pap”: Timber 
Audio, gerund door een van de meest ervaren High-End audio kabel ontwerpers van eigen bodem die 
nu onder eigen label “Timber Audio” een audio kabellijn in de markt zet. Timber is de laatste jaren 
druk bezig geweest met de ontwikkeling van een complete nieuwe lijn High-end kabels. Deze nieuwe 
lijn omvat diversen voedingskabels, deze heb ik al besproken in eerdere Nieuwsbrieven, maar nu ook 
interlinks en aan de luidsprekerkabels wordt op dit moment aan gewerkt om later dit jaar 
geïntroduceerd te worden. 
Van elke kabel soort is er een betaalbaar instap model en een topmodel, waarbij zeker het topmodel 
zich zeker kan meten met de mooiere kabels van de grote merken, maar dan tegen een fractie van de 
prijs.  
Net zoals veel van de grote kabel merken voor Furutech connectoren kiezen op hun duurste kabels, 
hebben de ontwerpers van Approach en Timber Audio ook voor kabelmerken heeft de ontwerpers 
van Approach en Timber audio ook Furutech gekozen als connectoren leverancier maar dan voor alle 
modellen, zowel voor de instapers als voor de toplijn modellen van zowel Approach als Timber. 
 
De Timber 27 XLR interlink (het topmodel) speelt nu afwisselend met de Approach-3 XLR in mijn set 
als verbindingskabel tussen voorversterker en de eindversterkers. Niet dat er niets beters te koop is, 

ja vast wel, maar dan gaat het over 5-cijferige bedragen, net iets te royaal gezien mijn budget      . Ik 

heb ze zeker wel uitgeprobeerd die top kabels van Audioquest, Chord, Nordost, Live Cable etc.  
Die zijn vaak wel indrukwekkender van karakter: losser opener, verfijnder, absoluut maar zelden 
(uitzonderingen daargelaten) geven deze zeer exclusieve kabels eenzelfde grote Muzikale 
betrokkenheid (met een hoofdletter M) en Live gevoel (het ‘erbij’ zijn, IN de muziek gezogen worden) 
zoals ik dat, in mijn set tenminste, heb met de Timber en Approach interlinks. Beide kabels hebben 
een andere klankkarakter maar Muzikale betrokkenheid en Live beleving staat bij beide merken op 1. 
Van zowel Timber (power cords en interlinks) als Approach (interlinks) zijn ingespeelde demo’s 
beschikbaar voor serieus geïnteresseerde audio liefhebbers om zo zelf deze Muzikale betrokkenheid 
aan den Lijve te ondervinden  
 

Prijslijst Approach interlinks: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Approach - 1 

Lengte Afmontage Connector Prijs 
Meerprijs 
per 10cm 

1,0 mtr RCA Furutech FP-111G € 550,= € 17,50 

1,0 mtr RCA Furutech FP-111R € 565,= € 17,50 

1,0 mtr XLR Furutech FP70xG € 590,= € 17,50 
     

Approach – 2 

Lengte Afmontage Connector Prijs 
Meerprijs per 

10cm 

1,0 mtr RCA Furutech FP-110G € 755,= € 30,= 

1,0 mtr RCA Furutech FP-108R € 775,= € 30,= 

1,0 mtr XLR Furutech FP60xG € 965,= € 30,= 

     

Approach – 3 

Lengte Afmontage Connector Prijs 
Meerprijs per 

10cm 

1,0 mtr RCA Furutech CF-106R € 1.070,= € 40,= 

1,0 mtr XLR Furutech CF-60xR € 1.265,= € 40,= 



 
Prijslijst Timber Audio: 
 

Timber voedingskabels 

Lengte Type FI-11G FI-11R 
FI-E38/ 

28R 
FI-48R- 

NCF 
FI-50R 

FI-50R- 
NCF 

Meerprijs 
per 25cm 

1,25 mtr. Timber 4  € 326,=   € 366,=   € 460,=         € 40,=  

1,25 mtr. Timber 7      € 660,=   € 900,=   € 970,=   € 1.130,=   € 80,=  

 

Timber interlinks 

Lengte Type 
  

FP-108R 
FP-126  

F-R 
  

CF-102R 
  

FP-70xG 

  
FP-

60xR 

  
CF-60xR 

Meerprijs 
per 25cm 

0,75 mtr. Timber 22 (RCA)  € 315,=   € 320,=           € 60,=  

0,75 mtr. Timber 24 (RCA)  € 460,=   € 460,=   € 640,=         € 100,=  

0,75 mtr. Timber 23 (XLR)        € 360,=       € 90,=  

0,75 mtr. Timber 26 (XLR)          € 887,=   € 985,=   € 150,=  

0,75 mtr. Timber 51 (USB)  € 100,=             € 20,=  

0,75 mtr. Timber 53 (USB)  € 300,=             € 60,=  

 
Alle Approach en Timber bekabeling wordt klant specifiek wens op maat gemaakt, houd dus rekening 
met een levertijd (inclusief inspelen van ongeveer twee weken). 
 
 

Nieuw: Lyra naaldreiniger: 
 

Nu leverbaar via Peacock Audio de naaldreiniger vloeistof van de 
Japanse fabrikant van exclusieve draaitafel elementen Lyra. 
 
De Lyra SPT (Stylus Performance Treatment) is een naaldreiniger 
vloeistof op basis van gedestileerd water met toevoeging van een 
klein percentage organische reinigingsmiddelen. De Lyra 
reinigingsvloeistof wordt geleverd in een flesje en wordt opgebracht 
met het meegeleverde zachtharige borsteltje. De Lyra SPT is 
alcohol- en oplosmiddelvrij en daarom veilig voor alle merken 
draaitafel elementen. 
 

Lyra SPT naaldreiniger: € 59,= 
 
  



 

Nieuw: Synergistic Research UEF Record Mat No. 1 
 
Met de Synergistic Research UEF Record Mat is er nog een nieuwe ‘analoge accessoire’ toegevoegd 
aan het Peacock Audio leverprogramma. Na de 
introductie van de zonder meer geweldige platen 
puck van Synergistic Research is er nu de 
bijbehorende platen mat te koop. 
De UEF platenmat bestaat uit een carbon fiber 
drager (die ongewenste trillingen elimineert) waarop 
een laag synthetische compound is aangebracht en 
aanvullend is de UEF behandeling aangebracht. 
 

Synergistic Research UEF Record Mat: € 395,= 
 
Niet spotgoedkoop, maar de introductie prijs van € 335,=(*) verzacht de pijn een beetje…. 
Uiteraard is er een demo van deze Synergistic Research platen mat beschikbaar! 
 
(*) Introductie prijs geldig t/m 15 maart 2021 

 

 

Luisterverslag CB-10 audiogroep kabel: 

In de vorige Nieuwsbrief al even aangekondigd , maar nu wordt ie ‘officieel voorgesteld’ de nieuwe 
Furutech Alpha-CB10 draad, bedoelt om audiogroepen mee te bekabelen. Ter kennismaken het 
‘paspoort’ van de Alpha-CB10 kabel: 

 
 

De Alpha-CB10 draad bestaat uit high purity OCC koper, een kopersoort die voor door Furutech 
wordt toegepaste in hun mooiste kabels, de OCC kopersoort staat bekend om zijn erg fraaie 
klankkarakter. CB10 is opgebouwd uit 7 getwiste strengen van elk 35 dunne draadjes, samen goed 
voor ruim 6mm2 en dat is per ader want de CB10 draad is een enkelvoudige ader. De samenstelling 
voor audiogroep toepassingen bestaat dan ook uit twee aders CB10 en een aarddraad (die natuurlijk 
ook van CB-10 draad mag zijn, maar dat hoeft niet), een gewone geel/groene aarddraad van de 
elektricien voldoet ook al prima in combinatie met 2x Alpha-CB10. 



 
Het mooie is dat de CB10 gewoon door elke 
bestaande buis te trekken is zelfs naast bestaande 
elektriciteitsdraad. Ik had als bekabeling in de demo 
ruimte een Alpha-CB10 samenstelling gemaakt met 2 
aders CB10 en een standaard 2,5mm2 aarde draad en 
na inspelen wist deze configuratie, als audiogroep 
kabel aangesloten op het digitale deel van mijn set, 
mij meteen te betoveren: een ongekende openheid, 
luchtig en zeer verfijnd maar het behoud van een vol 
en stevig laag. Zondermeer prachtig!! 
 

                 2x Alpha-CB10 in een standaard 15mm PVC pijp 
 

Maar sindsdien is mijn 10 meter lange demo kabel vrijwel continue uitgeleend geweest dus het 
luisterverslag van de nieuwe Alpha-CB10 kabel deze keer van een tweetal trouwe klanten die een 
hele reeks Furutech kabels voor audiogroep toepassingen uitgebreid aan een nauwkeurig luister 
onderzoek onderworpen hebben en van elke beluisterde kabel hebben ze een karakterschets 
opgesteld. De nieuwe Furutech Alpha-CB10 maakte deel uit van onderstaande vergelijkende test. 
 
 

Furutech audiogroep bekabeling: Een vergelijkende luistertest. 
 
Omdat het enige tijd niet mee mogelijk is om luistersessie te houden in de Peacock Audio demo 
ruimte (met als doe de verschillende audiogroep kabels met elkaar te vergelijken) zijn er nu ook lange 
lengtes audiogroep kabels beschikbaar om thuis te beluisteren, deze zijn al afgemonteerd met een 
IEC connector om aan een verdeeldoos aan te sluiten. Deze kabels zijn beschikbaar in lange lengtes 
(van 10-25 meter) om zo als proef de kabel aan te kunnen sluiten in de meterkast en deze (vaak 
dwars door de hal en de huiskamer heen) aan te sluiten op de audioverdeeldoos, om zo een goede 
indruk te krijgen hoe een bepaald type kabel matcht met de eigen set. 
Hopelijk zijn demo sessies weer snel mogelijk (ik mis het klanten contact zeker wel…), maar tot die 
tijd is het alternatief om enkele kabels om de genoemde manier thuis te beluisteren. Nu is dat anders 
ook wel mogelijk, maar vaak gaat er dan een eerste screening in de demoruimte aan vooraf. In een 
luistersessie van 1 á 2 uur met alle 10 de leverbare kabels kennis te maken is een perfecte manier 
om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, daarna is bij twijfel nog zo’n demo lengte(s) thuis 
uit te proberen. 
 
Nu heb ik twee trouwe klanten die de moeite genomen hebben de alle Furutech audiogroep kabels 
uitgebreid te beluisteren en te vergelijken om een hoogwaardige en perfect uitgebalanceerde 
audioset. Van hen is onderstaande karakterschets van de Furutech kabels, een beschrijving waar ik 
me helemaal in kan vinden, maar verwoordingen van klanten brengen toch altijd weer een andere 
(onafhankelijke) visie op deze materie, die ook voor anderen weer behulpzaam zal zijn bij het 
oriënteren op audiogroep bekabeling. 
 

Furutech FP-S022N: 
 

++  Mooi in balans, muzikaal midden en zachtaardig hoog, 
mooie breedte en diepte, heel duidelijk van afbeelding en 
oplossend in de ruimte 

- Wat dun in het laag, minder ‘spannend’ 
 

Furutech adviesprijs: € 62,= per meter 

 
Furutech FP-S032N: 
 

++  Meer autoriteit met krachtig laag en ook dynamischer, 
natuurlijk klankkarakter, heel duidelijk van afbeelding. 
Oplossend in de ruimte vloeiend en gul. 

- Iets minder zachtaardig hoog; kan in het laag wat teveel zijn. 
 

Furutech adviesprijs: € 107,= per meter  



 
Furutech FP-TCS-21: 
 

++  Open en gemoedelijk van klank, een meer gebalanceerd 
klankkarakter in vergelijking met de FP-S022N. 

- Wat minder ‘spannend’, minder/niet geschikt voor digitale 
apparatuur. 

 

Furutech adviesprijs: € 86,= per meter  

 
Furutech FP-TCS-31: 
 

++  Open natuurlijk klankkarakter, neutraler en meer homogeen 
dan de S022N en de TCS-21, mooi diep en strak laag, en  
dynamisch, grote afbeelding, vloeiend. 

- Niet voor digitale apparatuur 
 

Furutech adviesprijs: € 150,= per meter 

 
Furutech Alpha-CB10 
 

++  Zeer open met een strak, kort en krachtig laag; dynamisch 
en veel informatie. Ruimtelijk, schoon en spannend, ook 
vloeiend maar minder gul als de TCS-31. De FP-TCS-31 en de Alpha-CB10 hebben veel 
raakvlakken: strak dynamisch en heel open maar de FP-TCS-31 geeft een iets groter podium. 

- Iets minder voor digitale apparatuur 
 

Furutech adviesprijs: € 51,50,= per meter (enkele draad) 
 

 

Klanten reacties Furutech ClearLine NCF plug: 

 
Eind vorig jaar heeft Furutech hun nieuwste noviteit 
geïntroduceerd, de ClearLine NCF Plug die al meteen vanaf 
de introductie zo’n doorslaand succes was dat er continue 
leverproblemen geweest zijn. Ze zijn eenvoudig weg niet aan 
te slepen geweest!  
De laatste maand (ook mede door de Corona lock-down in 
Japan) was er niets meer uitgeleverd vanuit Furutech Japan, 
maar nu zijn ze weer ingespeeld op voorraad.  
En om de twijfelaars over de streep te trekken worden 
deze maand demo’s van de Furutech ClearLine NCF Plug 
gratis opgestuurd als vrijblijvende demo. 
 
Om iedereen alvast even een voorproefje te geven: hier onder 
een aantal recensies van demo nemers (die deze plug dan 
ook geen van allen meer retour stuurden…) 

 
Beste Antoine, 
De NCF Clear line plug is een heel leuke verbetering. De plug is gemonteerd op een verdeeldoos van de televisie 
met daarop ook een dikke geïntegreerde versterker met een paar Falcon speakers voor een veel beter TV geluid. 
Wat al direct opviel was een mooier contrast met de kleuren. Ook de luidsprekers werken veel mooier samen. Het 
is een geloofwaardiger Bühne geworden! 
Nu heb ik nog een vraag. In de luisterruimte waar mijn grote set staat heb ik o.a. in gebruik een verdeeldoos voor 
de eindversterkers. Hierop zitten de SNS en QA plug van Kemp. Is het zinvol om daar nog een NCF plug aan toe 
te voegen? Wat is jouw ervaring? 
Groeten van Eric uit Delden  



 
Dag Antoine, 
Gisteren heb ik de plug uitgeprobeerd bij mijn grote set. Hetzelfde met het geluid als de kleine TV-set. Een 
mooiere bühne en meer rust in het geluidsbeeld. 
Zou je mij nog een NCF plug willen leveren? Het spijt me dat ik niet twee tegelijk heb besteld. 
Groet van Eric uit Delden 
 
Bij een andere vriend met een ultra high end set vielen we uit de stoel van verbazing, daar kwam wel 130% 
performance bij nadat de Furutech ClearLine NCF Plug in het stekkerblok zat. Nog nooit zoiets gehoord! 
Met vriendelijke groet, Eddy  
 
 

Gabriel Tech: Slimme meter Chip set 
 
In steeds meer huishoudens worden de zogenaamde “slimme” 
elektriciteitsmeters geplaats, met als gevolg een extra stoot 
electrosmog  door de hoogfrequente vervuiling direct op het lichtnet 
van deze “slimme” apparatuur die werkt met het hoogfrequente GPRS 
signaal. EWat door de electrosmog dit dat veroorzaakt een regelrechte 
aanslag is op de verfijnde muziekbeleving van de verwende audiofiel. 
De quick fix met een Gabriel Tech Chipset die zowel de laagfrequente 
vervuiling aanpakt (met de GDL-90 Chip, als de hoogfrequente vervuiling 
(met de GDM45SI40 Chip).  
Deze Gabriel Tech Chipset geeft meteen een hoorbaar resultaat! 
Peacock Audio garantie: Niet overtuigd dan geld terug! 
 
Setprijs “Slimme” meter Chipset: Gabriel Tech Chips GDL-90: € 90,= + GDM45SI40: € 45,=  
Setprijs : van € 135,= voor € 110,= 

  



 

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. 

 
Cyrus CD Xt Signature CD loopwerk (occasion): 

 
De laatste uitvoering van dit 
topklasse CD loopwerk, het 
Topmodel van Cyrus.  
 
Dit Cyrus CD loopwerk is in 
perfecte staat (geen 
gebruikssporen) en wordt 
geleverd in de originele 
verpakking met alle toebehoren, 
kabels, manual en 
afstandsbediening. 
 

Nieuw: € 2.450,= 
Nu voor: € 995,= 
 

  



 

 
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 
 

 
Approach-2 interlink: 
 
Het midden model uit de interlink 
reeks van Approach, zonder twijfel 
de beste interlink in de prijsklasse 
tot € 1.000,= 
Afgemonteerd met vergulde 
RAMM RCA connectoren (ex-
demo)  
 

Nieuw: € 600,= 

Nu voor: € 450,= 
 
 

Sign Audio (by Rick Paap) power cord: 
  

Sign Audio by Rick Paap: betaalbare audio 
bekabeling.  
Power cord: 2 meter lange uitvoering. 
 

Nieuw: € 350,= 
Nu voor: € 150,= 
 

 
  



 

Cable Research Lab Silver series  
(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 deze zijn op internet te vinden.  
Een tweetal Silver series interlink sets, 
1 mtr. lange uitvoeringen met zilveren RCA 
pluggen.  
 

Nieuwprijs: $ 2.149,= (prijslijst aanwezig) 

Nu voor € 400,= per set 

 

 
Furutech FP-SWS-D(R) wandcontactdoos (nieuw): 
 
De Furutech FP-SWS-D(R) wandcontactdoos is 
niet meer leverbaar omdat deze opgevolgd is door 
de NCF uitvoering (deze kost: € 265,=), daarom 
het model uit de Peacock Audio vitrine nu in de 
uitverkoop: 
 

Nu voor: € 165,=  
 

 
Synergistic Research Red Quantum Fuse: 
 
De Synergistic Research Red Quantum Fuse is de voorganger 
van de Blue Fuse. Door inruil verkregen 1x 800mA T 5x20mm. 
 

Nieuw: € 70,= 
Nu voor: € 25,= 
 

 
Peacock Audio LAN CAT-7A kabel: 
 
Korte maar hoogwaardige LAN CAT-7A kabel afgemonteerd met high-End 
Telegärtner connectoren 0,7 mtr. 
 

Nieuwprijs: € 110,= 
Nu voor: € 75,=  
 

  



 

 
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,=  
 

 
Furutech Alpha S-25 speakerkabel:  
 
2x 1,5 m met FP-201G en FP-202G 
connectoren (spades en banaanstekkers). 
Gemoedelijk klinkende Furutech 
speakerkabel van serieus niveau. 
 
Nieuwprijs: € 565,= 
Nu voor € 275,= 
 

 

 
Furutech NCF Booster  
 
De High-End kabel lifter met NCF technologie van 
Furutech. Wordt geleverd in de originele verpakking met 
alle toebehoren. 
De verbeteringen met NCF Boosters zijn subtiel maar 
zeer substantieel (en essentieel!) 
 

Nieuwprijs: € 375,= 
Nu voor: € 230,=  
 

  



 

 
MIT Z-cord II (2 stuks beschikbaar): 
 
Het bekende power cord van MIT: de Z-
cord II, beide kabels zijn 2 meter lang: 
- 1x originele afmontage. 
- 1x afgemonteerd met Hi-Fi Tuning 

netsteker en IeGo Gold IEC 
connector 

 

Nieuwprijs: € 325,= 
Nu voor € 145,= (met connector modificatie) 
Nu voor € 155,= (originele afmontage) 
 

 
Chord power cord: 
 
Chord powercord 2 meter, betaalbaar powercord 
van Chord kwaliteit. 
 

Nieuwprijs: € 210,= 
Nu voor: € 110,=  
 
 

 
Furutech G-320Ag powercord:  
 
Instapmodel Furutech powercord, af fabriek 
afgemonteerd met vergulde connectoren, 1,8 
meter lange uitvoering. 
Wordt geleverd in de originele verpakking. 
 

Nieuwprijs: € 149,= 
Nu voor: € 100,=  
 

 
Audiomaat 6-voudige verdeeldoos: 
 
Degelijke verdeeldoos van Audiomaat, in een 
fraaie  metalen behuizing met IEC inlet 
connector. 
 

Nu voor: € 65,=  
 
 

  



 

 
Pink Faun PC-6 (audiogroep) kabel: 
 
8 meter van deze 3x5,3mm2 vertint koperen 
kabel met dubbele afscherming (folie en 
vlechtscherm) en Teflon® isolatie. 
Prachtige kabel voor een audiogroep: fris, strak 
en met een fantastisch diepe laagweergave. 
 
Nieuwprijs: € 472,= 
Nu voor: € 200,=  
 

 
Kemp PowerBar:  
 
Instapmodel verdeeldoos van Kemp Elektroniks, 
4-voudige uitvoering met 1 meter Kemp 
powercord. 
 

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

 
Holec Pasco zekeringhouder voor Diazed zekeringen:  
 

De mooiste zekeringhouder voor Diazed DII zekeringen, 
met aanmerkelijk betere contacten als de standaard 
zekeringhouder. Ideaal voor wie de zekeringhouder van 
zijn ‘ouderwetse draaistop’ wil upgraden.  
 

Nu voor: € 25,=  
Inclusief een Siemens Diazed DII 16A Silverfuse: € 45,= 
 

 

Ferraz zekeringhouder (demo):  
 

Dubbele zekeringhouder van Ferraz, een uitvoering met 
verzilverde contacten inclusief 2 nieuwe zilver zekeringen (naar 
keuze: 16A of 20A )  
 

Nieuwprijs: € 95,=  
Nu voor: € 45,=  
 

 

  



 
 

Zekeringen 10x38mm div uitvoeringen: 16A en 20A: de zekering voor in 
Siemens en AHP zekeringhouders: 
 

 

AHP zekering 16A: 
 

Nieuwprijs: € 39,= 
Nu voor: € 20,= 
 

 

Hi-Fi Tuning Ultimate-2: 
 

 
 

Nieuwprijs: € 45,= 
Nu voor: € 34,= 
 

 

Siemens Silverfuse: 

 
 

Nieuwprijs: € 15,= 
Nu voor: € 10,= 
 

 

Uitverkoop demo/occasion connectoren: 
 
Oyaide P-046e + C-046: 
Goud / Palladium plated 
connectoren (occasion): 
 

 
 

Set: van € 286,= 
Voor € 135,= 

 
GigaWatt IEC connector: 
(nieuw): 
 

              
 

Van € 75,= 
Voor € 35,= 

 
Furutech FI-09 Rhodium IEC 
inlet connector (demo): 
 

 
 

 
 

Van € 88,= 
Voor € 55,= 
 

 

Power cords: 

 
PS Audio PerfectWave AC-3 powercords (3 stuks 
beschikbaar): 
 

De AC-3 is het instapmodel van de PS Audio power 
cords. 3 stuks beschikbaar: 2x 1,5 mtr. + 1x 2 mtr. 
lange uitvoeringen. De kabels zijn in perfecte staat. 
 

Nieuwprijzen: € 269,=(1.5 mtr.) € 349,= (2 mtr.) 
Nu voor: € 125,= (1.5 mtr.) € 160,= (2 mtr.) 

 



 

 
Cassiopea power cord (occassion) 
 

Fraai powercord van Cassiopea, 1,2 meter 
lang. Klankmatig van een hoger niveau dan het 
bescheiden uiterlijk doet vermoeden. Mooi 
instapmodel power cord van grote klasse. 
 

Nieuwprijs: € 350,=  
Nu voor € 125,= 
 
 

 
Analogue Research Silver Raincoat power 
cord:  
 
Mooi instap model power cord van Analogue 
Research 1,9 mtr. lange uitvoering ge-upgrade 
met een hoogwaardige Furutech FI-25G 
connector. 
 
Nieuwprijs: $ 285,= (prijslijst aanwezig) 
Nu voor € 75,=  
 

 
Furutech Alpha-3 power cord (demo): 
 

1.25 mtr. lange uitvoering afgemonteerd met 
Furutech FI-11G connectoren. 
 

Nieuwprijs: € 315,=  

Nu voor: € 220,= 
 

 

Interlinks: 

 
Purist Audio Design RCA interlink  
2x 5 mtr.:  
 

5 meter lange stereo set RCA interlinks 
ideaal voor o.a. subwoofers. 
 

Mag weg voor € 200,=  
 

 

  



 

Audio Technica interlinks (4 sets 
beschikbaar):  
 

Mooie interlinks voor beginnende audiofielen, 
afgemonteerd met degelijke vergulde RCA 
connectoren, kabels zijn in goede staat. 
 

Prijs: € 25,= per set 

 
 

Speakerkabels: 

 
Furutech FS-Alpha speakerkabels (2 sets 
beschikbaar):  
 

2x 1,8 mtr. en 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 
 

 
Zilverdraad jumper set: 
 

Set puur zilveren jumpers afgemonteerd met 
vergulde spades en banaanstekkers:  
 

Prijs: € 70,= 

 

 

Tweaks: 

 

Synergistic Research Blue Fuse occasions:  
 

Synergistic Research Blue Fuses 5x20mm en 6.3x32mm. 
Er zijn nog enkele waarden als demo/occasion, uiteraard worden 
deze geleverd in de originele verpakking. 
 

Nieuwprijs € 125,= 
Nu voor € 75,= 
 

  



 

Furutech High-End Performance zekeringen: 
 

Door inruil (op Synergistic Research Blue/Orange Fuses) zijn er 
nu diverse gebruikte Furutech zekeringen beschikbaar. Nog 
enkele waarden in het 5x20mm en 6,3x38 mm formaat in de 
originele verpakking. 
 

Nieuwprijs: € 59,50 / € 67,= per stuk 
Nu voor € 30,= 
 

 
 

Te koop in opdracht van klanten: 
 
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 
 

Pink Faun Rhodium apparaat zekeringen 10x38mm:  
 

De zekeringen zijn ge-upgrade Creaktiv 
Systems Tuning Chips. Nog beschikbare 
waarden: 2x 0,5A + 2x 2A; 
De perfecte upgrade voor Pink Faun 
apparatuur en door Pink Faun ge-upgrade 
apparatuur die gebruik maken van 10x38mm 
zekeringen. 
 
Nieuw: € 69,= p/st. 
Vraagprijs: € 30,= p/st. 
 
  



 
 

Primare Primeline bi-wire luidsprekerkabel: 
 

Speakerkabel opgebouwd uit 
99.9999% OPC koper flatline 
geleiders (á la Nordost). 2x 3 
meter bi-wire uitvoering (op 
verzoek ook om te bouwen naar 
single wire) afgemonteerd met 
vergulde banaanstekkers/spades.  
 

Vraagprijs: € 100,= 


