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De test van de nieuwe Synergistic Research  Fuses: 
Het beste verbeterd! 

 
 



 
 

De introductie van de Synergistic Research Blue Fuses van anderhalf jaar 
geleden was een ware revolutie, nu zijn er de  Fuses van Synergistic 
Research, een verdere evolutie van de Blue Fuse: Schoner, luchtiger en preciezer 
zijn wel de kernwoorden om de verbetering ten opzichte van de al heel fraaie Blue 
fuse te omvatten. 
 
Met de Blue Fuses in de in de Zanden Audio phono- en voorversterkers klinkt het 
natuurlijk zoals ik dat al een hele tijd gewend ben, maar door beide apparaten om 
te zetten naar de  Fuses kwam er toch een spectaculaire verandering: 
veel meer verfijning werd hoorbaar in de midden- en hoogweergave en er werd 
veel meer ruimte informatie prijsgeven door de speakers. De YG speakers spelen 
met een actief laag en daar zitten nog de Blue Fuses in de ingebouwde 
versterkers, dus de invloed van de  Fuses in de laagweergave was 
daardoor in deze sessie niet te beoordelen.  
Alle percussie details in de mooie hoge resolutie 
opname van Patricia Barber: ‘Black Magic Woman’ van 
de 45 rpm LP companion (een aanrader trouwens), een 
prachtige opname met een breed scala aan percussie 
instrumenten. Alle details van de gebruikte percussie 
instrumenten waren nu ineens veel tastbaarder in de 
ruimte geplaatst, elke staafje van de gebruikte bar 
chime was bij wijze van spreken afzonderlijk te horen, 
fenomenaal! Terug gaan naar de Blue Fuses was een 
ware deceptie, het nummer veranderde zelfs van 
naam: het werd ‘Black Woman’ want de  Fuse      Black ‘Magic’ Woman 

‘magie’ was weg…          

 
Let wel deze verschillen zijn in een setup beoordeeld met Zanden Audio 
voorversterker en phono trap, apparatuur die qua resolutie en verfijning in de 
hogere regionen presteert. Maar na mijn eerste 
ervaringen met de  Fuses had ik nog 
wel enige twijfel of de verschillen met de Blue 
fuses ook zo evident zouden zijn op meer 
modale audiosets. Daarom zijn in de afgelopen 
weken diverse  Fuses uitgeleend aan 
klanten en ik kreeg reacties van deze ‘early 
adopter’ klanten waar de  Fuses 
geplaatst werden in minder hoogwaardige maar 
wel goed uitgebalanceerde audiosets en deze 
klanten hebben ook wel de nodige 
luisterervaring, maar hun reacties waren 
unaniem positief en volledig in lijn met mijn 
eigen ervaringen.         het Zanden Audio testpanel 
 
 
 



 
 
Maar in een set die voldoende niveau heeft om de verschillen kan laten horen, is 
er zeker sprake van een behoorlijke stap voorwaarts met de  Fuse tov. de 
Blue Fuse en van die laatste heb ik altijd beweerd (en daar blijf ik ook bij) dat dat 
een zekering is die een einde maakt aan alle zekering discussies: klankmatig 
100% neutraal en van een absoluut Top niveau. Maar eerlijk is eerlijk: de  
Fuse gaat zeker op het gebied van midden en hoog weergave een forse stap 
verder.  
 
De Synergistic Research  Fuse maakt van ‘best aardige’ apparatuur geen 
Top High-End, maar met een mooie Blue of  Fuse wordt er wel het 
maximale potentieel van elk apparaat eruit gehaald. Zeker als er ook een perfect 
matchend powercord op aangesloten wordt, dan wordt het een werkelijke 1+1=3 
combinatie want door op deze manier de stroomvoorziening van een apparaat te 
optimaliseren is het maximaal haalbare te bereiken en het zal iedereen verrassen 
wat zijn audioapparaat dan ineens presteert. Stroomvoorziening maximaal 
optimaliseren is iets dat lukt zeker met de Synergistic Research Fuses! 
 
Conclusie: de Synergistic Research  Fuses zijn zonder twijfel een 
aanzienlijke verbetering van de Blue Fuse variant. De  Fuses komen het 
best tot hun recht op serieuze audio sets, maar op meer modale audiosets zijn de 
verschillen zeker ook waarneembaar maar zeker daar zal de upgrade naar een 
Blue Fuse ook absoluut muzikale wonderen verrichten. 
 
De Synergistic Research  Fuses zijn 
verkrijgbaar in het 5x20mm formaat en ook in 
het 6,3x32mm formaat. 
 
De  Fuses zijn bij Peacock Audio tot 
eind deze maand verkrijgbaar voor de  

 en 

dat is inclusief inspelen voor levering en niet-goed-geld-terug garantie 
(normale prijs van de Synergistic Research  Fuse is € 160,=). 
 
Unieke zekeringen inruil actie: 
Veel kopers van de Synergistic Research  Fuse hebben meestal al 
audiofiele zekeringen, Peacock Audio biedt een unieke inruil service: Bij aankoop 
van een Synergistic Research  Fuse is uw huidige audiofiele zekering in te 
ruilen tegen en aardige vergoeding en met alleen deze maand een hele scherpe 
inruilprijs voor uw huidige audiofiele zekeringen. 
  



 
 
Bijbetaling voor een Synergistic Research  Fuse bij inruil van een: 
 

Synergistic Research Blue Fuse(*): € 80,=  
 

Furutech zekering(*): € 125,=  
 

Hi-Fi Tuning Supreme-3 zekering(*): € 130,= 

(*) 5x20mm inclusief originele verpakking 

 
 

Nieuwe Furutech verdeeldoos eTP68-E: 
 
In de reeks van lineaire Furutech verdeeldozen 
waren er al de eTP66E in de vergulde en de 
rhodium uitvoering en nu is er een 8-voudige 
uitvoering verkrijgbaar. 
Dit is een mooi alternatief voor de eTP80-E: de 
enige 8-voudige verdeeldoos van Furutech tot nu 
toe, maar dat was een (deels) gefilterde 
uitvoering, iets waar niet iedereen (mijzelf incluis) 
altijd van gecharmeerd is. 
 
De eTP68E is net zoals de andere verdeeldozen 
uit deze reeks uitgevoerd in een degelijke aluminium behuizing waarin de 
aansluitingen stevig verankerd gemonteerd zijn, erg belangrijk voor een stabiel 
klankresultaat. 
 
De eTP68E-Gold heeft een adviesprijs van € 520,= 
Peacock Audio introductie aanbieding: € 468,= (geldig t/m 15 januari 2020) 

 
  



 
 

De Peacock Audio 2020 actie: 
 

Het jaar 2020 is net begonnen en om alvast in de 2020 stemming te 

komen geeft Peacock Audio: 

20 dagen lang 20% korting op 20 artikelen 

 

1) 20% korting op: de Furutech Alpha S-22 kabel van een analoge interlink 

2) 20% korting op: Synergistic Research Blue Fuses 

3)  20% korting op: Furutech FI-E50R-NCF en FI-50R-NCF connectoren 

4)  20% korting op: Furutech FI-E50R en FI-50R connectoren 

5)  20% korting op: IeGo koper connectoren 

6) 20% korting op: een Furutech aansluit powercord bij aankoop van een 

Furutech stekkerblok 

7) 20% korting op: Belden kabel type 19364 

8) 20% korting op: de Furutech DSS 4.1 kabel van een afgemonteerd set 

speakerkabels 

9) 20% korting op: de Furutech DPS4.1 kabel van een afgemonteerd power cord 

10) 20% korting op: een Approach-2 RCA interlink van 1 mtr. 

11) 20% korting op: Pink Faun zekeringen 10x38mm (voor in de meterkast) 

12) 20% korting op: Mersen Silverfuses 10x38mm (voor in de meterkast) 

13) 20% korting op: de alle Peacock Audio LAN CAT-7A kabels 

14) 20% korting op: de Furutech FS-62 kabel van een digitale interlink 

15) 20% korting op: de Nordost Dort Kone dempers 

16) 20% korting op: de Furutech NCF Cable Boosters 

17) 20% korting op: alle Kordz HDMI kabels 

18) 20% korting op: de alle Ferraz zekeringhouders 

19) 20% korting op: de Furutech eTP-609E-NCF verdeeldoos 

20) 20% korting op: het Furutech PowerFlux power cord  

 

Deze 20% kortingsactie loopt tot 20 januari 2020 

  



 
 

Nieuw: Peacock Audio hoogwaardige 
laagspanning voedingskabels: 

 
Omdat er de laatste jaren veel apparatuur is 
die gevoed wordt door hoogwaardige externe 
voedingen is er een groeiende vraag naar 
bijbehorende hoogwaardige laagspanning- 
kabels (3-18V bereik) voor tussen de externe 
voeding en het audioapparaat. Als de 
meegeleverde standaard ‘dropveter’ gebruikt 
wordt gaat het grootste deel van de 
verbetering van de mooie voeding verloren in 
een dergelijke dropveter. 
 
Peacock Audio levert nu custom-made 
laagspanning voedingskabels op basis van 
UP-OCC koperen geleiders (99,999% zuiver 
koper) en vergulde Oyaide connectoren met een metalen behuizing, de mooiste 
connectoren op de markt voor deze toepassing. 

 
Deze voedingskabels kunnen afgemonteerd worden met 
deze Oyaide connectoren voor 2,5mm en 2.1mm pin 
diameter toepassingen. De zeer zuiver koperen geleiders zijn 
goed afgeschermd zodat de zuivere voedingsspanning ook 
zonder vervuiling of vervorming door stoorstraling aankomt op 
‘de plaats van bestemming’. 

Prijs indicatie: € 145,= (1 meter lange uitvoering) 

 

De Non-Ultra-Plus uitvoering van deze kabel heeft Quad Core UP-OCC zilver 
interne bedrading welke een warmte behandeling gekregen heeft om de 
kristalstructuur van de 4 geleiders verder te optimaliseren. Verder is deze 
uitvoering van de voedingskabel dubbel afgeschermd en voorzien van dezelfde 
Oyaide connectoren. 

Prijs indicatie: € 219,= (1 meter lange uitvoering) 

Verbeteringen met deze kabels zijn significant, de externe voeding komt daarmee 
volledig tot zijn recht als serieuze upgrade voor uw audio apparatuur. 

  



 
 

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. 
 

Peacock Audio heeft de hand weten te leggen op een mooie set Live Cable 
bekabeling. 
Live Cable kenmerkt zicht door een zeer open en transparante weergave 
met een ongekende 3D weergave. Qua klankkarakter is Live Cable extreem 
verfijnd en gedetailleerd. 
 

Live Cable TCW speakerkabel: 
 

Topklasse speakerkabel, 3 meter lange set, de TCW speakerkabel is opgebouwd uit Ultra 
Pure-OCC koper en heeft daardoor een wat warmer en gemoedelijker klankkarakter als de rest 
van de Live Cable familie. De kabel is opgebouwd uit gevlochten en getwiste strengen UP-
OCC koper gevat in Teflon®, dubbel afgeschermd en afgemonteerd met fraaie rhodium 
Furutech connectoren: FT212R en FT-211R. De TCW speakerkabel heeft speciale anti-vibratie 
voorzieningen welke onderdeel zijn van de constructie: rondom gevat in katoen met speciale 
vibratie absorberende sleeving afgewerkt met fraaie aluminium kragen aan de uiteinden. 
 

 
Nieuwprijs € 4.890,= 
Conditie 10/10 
Nu voor € 1.650,= 
 

  



 
 

Live Cable SPA speakerkabel: 
 

Topklasse speakerkabel, 3 meter lange set, opgebouwd uit gevlochten en getwiste strengen 
verzilverd OFC koper gevat in Teflon®, afgemonteerd met fraaie vergulde Furutech 
connectoren FT-212R en FT-211R.  
De SPA speakerkabel heeft 
speciale anti-vibratie voorzieningen 
opgenomen in de constructie: 
rondom gevat in katoen met 
speciale vibratie absorberende 
sleeving afgewerkt met fraaie 
aluminium kragen aan de uiteinden. 

 

Nieuwprijs € 4.990,= 
Conditie 10/10 
Nu voor € 1.650,= 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Live Cable Premium PLUS speakerkabel: 
 

Hoogwaardige speakerkabel, 2,5 meter lange set, opgebouwd uit gevlochten en getwiste 
strengen verzilverd OFC koper gevat in Teflon®, afgemonteerd met fraaie vergulde Furutech 
connectoren FP-201G en B-200G 

 

Nieuwprijs € 2.650,= 
Conditie 9,5/10 
Nu voor € 850,= 

 

  



 
 

Live Cable SPC verdeeldoos: 
 

Superlatieve verdeeldoos, gaat zeer ver qua detaillering, snelheid en ruimtelijke 
weergave. De Live Cable SPC verdeeldoos is opgebouwd uit een speciale 
aluminiumlegering met de extreem hoge dichtheid en excellente dempende 
eigenschappen, de verdeeldoos heeft een koperen binnen behuizing als extra 
afscherming. De spikes en de spike schotels zijn uit dezelfde bijzondere aluminium 
legering gemaakt. Afgemonteerd met topklasse Furutech Rhodium aansluitmateriaal. 
 

  
 

Adviesprijs: € 4.490,= 
Demo model: conditie 9/10 
Nu voor € 1.650,= 

 

 

Live Cable Premium power cord: 
 

Instapmodel netkabel van Live Cable: 1,5mtr. 
lange uitvoering afgemonteerd met vergulde 
Furutech FI-11G-N1 connectoren. Wordt 
geleverd in de originele verpakking met 
certificaat. 
 
 

Adviesprijs: € 645,= 
Nieuw: conditie: 10/10 
Nu voor € 250,= 
 

 

 

Live Cable Premium digitale interlink: 
 

1mtr. lange uitvoering, dubbel afgeschermd, vergulde 
Neutrik connectoren. Wordt geleverd in de originele 
verpakking. 
 

Adviesprijs: € 199,= 
Nieuw: conditie: 10/10 
Nu voor € 75,= 

 

 
 



 
 

Isotek EVO3 Elite: 
 
Mooi powercord van 
stroomvoorziening specialist IsoTek. 
Een stroomkabel met een unieke 7-
core geometrie, hoge zuiverheid koper 
en hoge zuiverheid FEP gebruikt in 
deze kabel. Het is een mooie upgrade 
voor source componenten, cd-spelers, 
muziek servers, DAC of 
voorversterkers. Deze Elite kan ook 
worden gebruikt met kleine tot 
middelgrote eindversterkers. 2,5 meter 
lange uitvoering in prima staat. 

Nieuwprijs: € 599,= 
Nu voor: € 320,= 
 
 

 

 

Furutech DPS 4.1 powercord (demo model): 
 

1,25 meter afgemonteerd met Furutech FI-E50R-NCF en FI-50R-NCF connectoren en 
afgewerkt met speciale Helagaine gevlochten EMC afschermingskous. De mooiste powercord 
connector combinatie die Furutech te bieden heeft, met deze speciale afschermkous ook nog 
een bijzonder elegante verschijning. 
Deze demo kabel is nog in volledige nieuwstaat! 
 

 
 

Nieuwprijs: € 1.500,=  
Nu voor € 1.200,= 
 

  



 
 

Crystal Cable Diamond Reference 1 mtr. 
 
Crystal Cable Reference Diamond powercord is 
de dikste ‘single conductor’ kabel in de Diamond 
Series van Crystal Cable. Top High-End van 
Nederlandse bodem. 
In nieuwstaat, wordt geleverd in de originele doos 
met echtheidscertificaat en alle toebehoren. 
Eerste luisterindrukken: snel gedetailleerd en 
verfijnd zonder scherpte. Een netkabel van serieus 
High-End niveau! 
 

Nieuwprijs: € 1.329,= 
Prijs: € 750,= 
 
 

 

Rittal verdeeldoos met Furutech Alpha-3 kabel: 
 
Rittal 7-voudige verdeeldoos met 1,5 meter 
Furutech Alpha-3 kabel afgemonteerd met Furutech 
FI-E11Cu netstekker. De verdeeldoos is 
gemonteerd op en brede houten plank voorzien van 
dempingsvoeten wat zorgt voor een aanzienlijk 
fraaier resultaat door de verbeterde demping. 
 
Nieuwprijs: € 285,= 
Prijs: € 185,= 
 
 

 

PS Audio AC-12 netkabel: 
 

Het Topmodel powercord van PS Audio in 2 meter 
lange uitvoering in perfecte staat. 
Kabel met een complexe interne opbouw, met puur 
single crystal PCOCC koperen geleiders van in totaal 
3x 3.3 mm². In dit design zijn 5 PS Audio patenten 
verwerkt. 
 
De AC-12 klink groots, open en een tikje gemoedelijk 
en met een volle laagweergave, terecht een 
topmodel kabel uit de PS audio reeks. Combineert 
perfect met de PS Audio power regenerators en de  
mooiere DAC’s en streamers van PS Audio 
 
Nieuwprijs: € 1.595,=  
Nu voor € 700,= 
 

 
 

 
  



 

Uitverkoop demo connectoren: 
 
Oyaide P79e Schuko 
 
Geleiders van fosfer 
brons voorzien van een 
laagje 24K goud 
 
Van € 150,=  
Voor € 75,=  
 

 

Oyaide C004  IEC 
 
Geleiders van 
beryllium koper 
voorzien van een 
laagje platina met daar 
overheen een laagje Palladium 
 
Van € 235,=  
Voor € 110,=  
 

 
3x Furutech FI-09R  
 
High-End inlet connector (incl. verpakking)  
 
Van € 88,=  Voor € 55,= 

 

Power cords: Beschrijving: Prijs: 

  
Furutech FP-TCS-31 power cord (nieuw): 
High-End powercord kabel van Furutech 
(special voor voor- en eindversterkers en als 
aansluitkabel voor stekkerblokken. Een volledig 
nieuwe kabel gemaakt van het laatste stuk van 
de rol (daarom wat aan de korte kant): 1 meter 
afgemonteerd met Hi-Fi Tuning Gold II 
netstekker en SharkWire Gold IEC connector. 
 
Nieuwprijs: € 235,= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
€ 160,= 

   

 
Furutech FP-3TS762 kabel (1,4 mtr.): 
Onafgemonteerd, indien gewenst kan deze 
naar wens afgemonteerd worden met 
connectoren.  
 
Nieuwprijs: € 136,= 
 

 
 
 
 
 
 
€ 70,= 
 

 

 
Oyaide Tunami power cord (1,5 mtr.):  
Onafgemonteerd, indien gewenst kan deze 
naar wens afgemonteerd worden met 
connectoren.  
 
Nieuwprijs: € 187,50  
 

 
 
 
 
 

 
€ 100,= 
 

  



 
 

 

 
Furutech Alpha-3 power cord (demo): 
1.25 mtr. lange uitvoering afgemonteerd met 
Furutech FI-11G connectoren. 
 

Nieuwprijs: € 315,=  

 
 

 

 

 

 

€ 220,= 

 

 

 
Furutech Alpha-3 power cord: 
Fraaie uitvoering afgemonteerd met Furutech 
FI-E35R en FI-25R connectoren en 
koolstofgevulde afschermingskous, 2,5 mtr. 
lange uitvoering. 
In absolute nieuwstaat! 
 
Nieuwprijs: € 645,=  

 

 

 

 

 
 
 
 
€ 345,= 

 

 
Pink Faun PC-6 Power Cable 
(onafgemonteerd): 
Mooie kabel voor het zelf maken van netkabels 
of het aanleggen van audiogroepen. 
Diverse ongebruikte kortere stukken en een 
gebruikte langere lengte van 4 meter. 
 
Nieuwprijs: € 49,= per meter 
 

 

 

 

 

 

 

Vanaf € 30,= 
per meter 

 

 

 
Pink Faun PC-5 power cord (nieuw): 
De mooiste Pink Faun kabel van de rol: 
Indrukwekkend diep en strak laag 
gecombineerd met een verfijnde hoog 
weergave. Dit Pink Faun PC-5 power cord is 
0,8 mtr. lang en afgemonteerd met IeGo Gold 
connectoren 
 
Nieuwprijs: € 235,= 
 

 

 

 

 

 
 

 

€ 135,=  

 

Interlinks: Beschrijving: Prijs: 

 

 

Furutech FA-220 interlink:  
Furutech FA-220 interlink 75 cm  
afgemonteerd met FP-101G connectoren.  
 

Nieuwprijs: 245,=  
 

 
 

 

 

€ 89,= 

  



 
 

 
 

 
Approach-2 XLR interlink (demo): 
Demo model van de Approach-2 XLR interlink 
1,0 mtr. set afgemonteerd met High-End 
Furutech XLR 60xG connectoren. 
 
Nieuwprijs: € 765,= 
 

 

 

 

 

€ 550,= 

 

 

 
Pink Faun IL-2SE (nieuw): 
Volledig nieuw: 0,8 mtr. lange uitvoering wordt 
geleverd in de originele verpakking 
 
Nieuwprijs: € 295,= 
 

 

 

 

€ 150,= 

 

 

 
Van den Hul MC Gold hybrid interlink: 
Opgebouwd uit koper, zilver en 24 karaats 
gouden geleiders, met koolstof hybride.  
75cm lange uitvoering. 
Nieuwprijs: € 439,= 
 
 
 

 

 

 

 

€ 200,= 

 

Speakerkabels: Beschrijving: Prijs: 
 

 

 
Pink Faun SC-3 speakerkabel: 
Set 2x 3,5 meter in nieuwstaat. 
Spades aan de luidsprekerkant en 
banaanstekkers aan de versterkerkant 
 
Nieuwprijs: € 473,= 

 
 

 

 
€ 225,= 

 

Tweaks: Beschrijving: Prijs: 
 

 

 
Furutech High-End Performance zekeringen: 
Door inruil (op Synergistic Research Blue 
Fuses) zijn er nu diverse gebruikte Furutech 
zekeringen beschikbaar. Diverse waarden in het 
5x20mm en 6,3x38 mm formaat in de originele 
verpakking. 
 
Nieuwprijs: € 59,50 / € 67,= per stuk 
 

 

 

 

 
 

 

€ 30,= 

 

  



 

Apparatuur: 

 

Nagra Jazz voorversterker: 
 

 
 

High-End buizen voorversterker met losse voeding en remote control (volume, balans en 
ingangskeuze). De Nagra Jazz is de opvolger van de gerenommeerde PL-L en PL-P 
voorversterkers, de Jazz speelt op een beduidend hoger niveau als zijn illustere voorgangers. De 
Jazz is een pure Klasse A buizen voorversterker. Uitgevoerd met de optionele gebalanceerde XLR 
ingang en de ACPS-II voeding. De 3 buisjes in deze versterker zijn uiteraard voorzien van Duende 
Criatura buizendempers. De Nagra Jazz klink snel, dynamisch en open met een hoge mate van 
(Zwitserse) precisie en verfijning. Deze Nagra Jazz is in nieuwstaat en wordt geleverd in de originele 
doos met manual en alle toebehoren. 

 
Nieuwprijs: € 12.800,=  
Vraagprijs € 6.000,= 
 

 

Bach S 2 HE Monitor speakers: 
 

Set Bach S2HE Monitor speakers in blauw alcantara, in 
nieuwstaat op speakerstands. 
Klinken heerlijk open met een fraai laag, zeker voor dit formaat. 
Speakerbezetting: 13cm ATD aramide carbon mid/laag en een 
26mm inverted titanium dome van Focal. 
 
Nieuwprijs € 2.550,= 
Vraagprijs: 1.200,= 
 
 
 

 

 

  



 

Uitverkooplijst Furutech power cord demo's: 

Kabeltype: Netstekker: IEC connector: Lengte: Staat: Nieuwprijs: Nu voor: 

FP-TCS31 IeGo Rhodium IeGo Rhodium 1,8 8/10  €       396,00   €    275,00  

FP-TCS21 IeGo koper IeGo koper 1,5 8/10  €       225,00   €    135,00  

FP-TCS21 IeGo koper IeGo koper 1,5 9/10  €       226,00   €    155,00  

FP-3TS20 Furutech FI-E11R Furutech FI-15R 1,15 9/10  €       250,00   €    150,00  

FP-3TS20 Furutech FI-E35R Furutech FI-25R 2,0 8/10  €       447,00   €    225,00  

FP-314Ag Furutech FI-E11G Furutech FI-15G 1,75 9/10  €       220,00   €    145,00  

FP-314Ag Furutech FI-E11G Furutech FI-11G 1,8 9/10  €       213,00   €    145,00  

FP-314Ag Furutech FI-E11G Furutech FI-11G 1,6 9/10  €       205,00   €    135,00  

Uitverkooplijst power cords andere merken: 

Pink Faun PC-6 IeGo koper IeGo koper 1,0 10/10  €       195,00   €    115,00  

Pink Faun PC-6 Hi-Fi Tuning Gold II Sharkwire Gold 1,5 9/10  €       149,00   €       95,00  

Cassiopea Hi-Fi Tuning Gold II Kaiser  1,2 9/10  €       350,00   €    110,00  

 

 

Te koop in opdracht van klanten: 

 
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. Verrast door een 

volwassen klankkarakter, speelt op een hoger niveau dan het eenvoudige uiterlijk 

doet vermoeden. 
 

 
 

Vraagprijs: € 100,=  



 

Nespa Professional Optical Disc Finalizer: 
 
De werking van dit apparaat is 
gebaseerd op een lamp die flitst met 
een lichtsterkte van maar liefst 1 
miljoen (!) Lux. 
Het idee achter de Nespa is 
gebaseerd op imperfecties die de 
productie van een CD of DVD met 
zich meebrengt.  
Het apparaat corrigeert deze 
onvolkomenheden en minimaliseert 
de reflecties en verbetert daarmee 
dus de uitlezing van een digitale disc. 
Al naar gelang de smaak van de gebruiker kan het aantal flitsen worden ingesteld 
op 30, 60 of 120 stuks. Er treedt een duidelijk hoorbare geluidsverbetering op na 
toepassing. Zie voor een uitvoerige beschrijving van de werking en effecten op bv. 
Hi-Fi.nl. Het apparaat functioneert naar behoren.  
 
Vraagprijs: € 175,= 
 
 
Live Cable SPC interlink (speciale Furutech CF uitvoering): 
De bekende Live Cable SPC interlink maar dan in een speciale uitvoering met de 
High-End Furutech piëzo carbon CF-106R connectoren waarmee deze interlink 
nog een grote sprong vooruit maakt t.a.v. definitie, verfijning en gelaagdheid in het 
geluidsbeeld, met behoud van het unieke Live Cable 3D karakter. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwprijs: € 1.690,= 

Nu voor € 550,= 

 
 

 

 

 



Fusion Audio Romance PC-2 power cord: 
 

Een warm en gemoedelijk power cord, 1,5 meter 

lang, met en hoge mate van muzikale 

betrokkenheid. Een powercord met een “300B 

buizenkarakter”. 
 

Nieuwprijs: € 1.100,=  

Vraagprijs € 575,= 

 

 

PS Audio AC-10 power cord: 
 

1 mtr. lange uitvoering in perfecte staat. Een 

powercord met een vrij gemoedelijk 

klankkarakter. Geleiders uit PCOCC single 

crystal koper, dubbel afgeschermd en met een 

complexe geometrie: Holle geleiders, 

rechthoekige geleiders en verschillende 

geleider diameters. 
 

Nieuwprijs: € 799,=  

Vraagprijs: € 300,= 

 

Furutech FP-314Ag powercord met C7 apparaatstekker: 

 

Mooie upgrade voor apparatuur met een 

‘standaard’ fig-8 connector netkabeltje 

De kabel is een Furutech FP-314Ag, 0,8 

meter lang en in perfecte staat. 

Afgemonteerd met Furutech connectoren: 

FI-E11Cu en FI-8-N(G) apparaatstekker. 
 

Nieuwprijs: € 161,=  

Nu voor € 95,= 

  



 

3x Furutech Alpha-3 powercord (Peacock Audio afmontage), kabels zijn in 

zeer nette staat: 
 

    
 

1x 1,5 meter afgemonteerd met FI-      2x 1 meter afgemonteerd met FI-E11G 

E11G en FI-15G connectoren       en FI-11G connectoren 

 

Nieuwprijs: € 352,=          Nieuwprijs: € 269,= 

Nu voor: € 175,=         Nu voor: € 125,= 

 

 

Wegens beëindiging hobby: alle onderstaande apparatuur, kabels en accessoires 

zijn maximaal 6-9 maanden oud met resterende fabrieksgarantie op alle 

apparatuur en kabels. Alles is nog in nieuwstaat en wordt geleverd in originele 

verpakking. Uiteraard op proef te beluisteren bij Peacock Audio. 
 

Bricasti M25 eindversterker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Superieure eindversterker, tikje gemoedelijk qua klankkarakter maar zeer fraai 

muzikaal. Dual mono- en volledig gebalanceerd opgebouwd: 2 x 150W bij 8 Ohm, 

2 x 300W bij 4 Ohm, 2 x 600W bij 2 Ohm. 48 Kilo Pure Muzikale Kracht! 

Van € 21.500,= voor € 12.650,= 

 

 

Bricasti M15 

eindversterker  

‘Kleine broertje’ van de 

bovenstaande M25 uitvoering. 

2 x 125W bij 8 Ohm, 2 x 250W 

bij 4 Ohm, 2 x 500W bij 2 

Ohm  
 

Van € 19.900,=  

voor € 11.500,= 

 

 
 

 

Focal Diablo incl. bijbehorende stands 

De mooiste High-End monitor speakers van Focal, incl. 

bijbehorende stands.  

Als nieuw in de originele verpakking met alle toebehoren, 

boekjes etc. 
 

Nieuw: € 12.100,= 

Vraagprijs: € 7.000,= 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Chord Music XLR 1 mtr. 
 

De absolute topkabel van Chord: 

snel verfijnd en ongekend hoe alles 

compleet los neergezet wordt in de 

ruimte, uiterst fraai! 

Jonge occasion, ruim 6 maanden 

oud, in nieuwstaat met originele 

verpakking, manual en certificaat. 

Buitenkansje voor wie een 

Referentie interlink zoekt. 

Nieuw: € 6.600,=   

Vraagprijs was: € 4.200,=  

Nu voor € 3.600,= 

 

 

Chord Music Ethernet 1 mtr. 
 

Nog een Referentie kabel van 

Chord; zelfde verhaal als 

bovenstaande interlink: Jonge 

occasion, ruim 6 maanden oud, in 

nieuwstaat met originele 

verpakking. 
 

Nieuw: € 4.600,=   

Vraagprijs was: € 2.900,= nu voor € 2.500,= 

 

Setprijs:  
Chord Music XLR + Music Ethernet samen voor € 5.900,= 

  



 

 

Nordost Sort Kone 

 

 

 

 
 
 
Set van 14x Nordost Sort Kones  
(type BC = keramische kogel op een bronzen 
drager en base). 
Van € 2.030 voor € 1.200,=  Ook per stuk  
 

 
 
 

Metrum Acoustics Adagio DAC:  

 

Prachtige DAC van Nederlandse bodem: De Adagio, het topmodel van Metrum 
met MQA module en de laatste versie-3 DAC chips. Slechts enkele maanden in 
gebruik geweest. 
 
Nieuw: € 7200,=  Vraagprijs was: € 4.000,= Nu voor € 3.600,= 


