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Luistertest GigaWatt PF-1 EVO en PF-2 EVO Powerstrips:
Al enige tijd in het Peacock Audio leverprogramma, maar nog nooit aan een
serieuze luistertest onderworpen waren ze nog niet: de GigaWatt stekkerblokken.
De complete GigaWatt stekkerblokken reeks bestaat uit 3 modellen met elk 6
uitgangen:
- PF-1E Basic Line Powerstrip met stroomzuivering
- PF-1 EVO Top Line Powerstrip met stroomzuivering
- PF-2 EVO High End Line Powerstrip met advanced stroomzuivering
Deze laatste twee Powerstrips zijn getest en vergeleken.

De GigaWatt PF-1E is de goedkopere uitvoering van de PF-1 EVO: dezelfde
techniek alleen geen verzilverde uitgangen en deze wordt geleverd zonder een
aansluitkabel.

Degelijk gebouwde Powerstrips met een gewicht van 4 resp. en 5 kilo is duidelijk
dat op een stevige constructie niet bezuinigd is. Ook de interne componenten,
vaak een sluitpost en dus kwalitatief bedroevend om te zien en evenzo de interne
bekabeling; zo niet bij GigaWatt waar dit wel serieus genomen wordt: ter illustratie
hieronder opengewerkte PF-1/2 EVO’s

Interne constructie PF-2 Powerstrip

idem PF-1 Powerstrip outputs verbonden met massieve strips

De complete interne constructie en filteropzet is geoptimaliseerd voor een
maximale dynamiek: geen interne zekeringen of smorende filtercomponenten
maar wel alle interne bekabeling van 4 mm2 en de massief koperen strips die de
contacten van de outputs doorverbinden zijn maar liefst 30mm2 in doorsnede.
In de vergelijkende luistertest zijn zowel de GigaWatt PF-1 EVO als de PF-2 EVO
ingezet als powerstip voor het digitale deel van de audioset welk bestaat uit een
CD loopwerk, Upconverter en DAC, allen van DCS. Deze digitale apparaten
worden van spanning voorzien vanuit een eigen stroomvoorziening vanuit de
meterkast

De PF-1 EVO is vergeleken met een Furutech eTP60-E Rhodium verdeeldoos uit
dezelfde prijsklasse. De PF-2 EVO is vergeleken met de Vibex Two 6R
verdeeldoos, een gefilterde verdeeldoos van een gerenommeerd merk uit
dezelfde prijsklasse. Het stekkerblokken vergelijk wordt een interland Polen
(GigaWatt) tegen Spanje (Vibex)…
De PF-2 EVO werd als eerste aangesloten en meteen werd duidelijk dat het erg
dynamisch klonk met een duidelijke lage ruisvloer, ongetwijfeld het gevolg van de
interne filtering. Maar aan levendigheid geen gebrek: de toename (tov. de Vibex
Two 6R) in detaillering en verfijning is groot,
geen scherpte wat vaak gepaard gaat met
detaillering, maar elk detail wordt precies en
verfijnd neergezet, waar dit bij de Vibex wat
versmeerd wordt zet de PF-2 de details los
neer tegen een mooie zwarte achtergrond.
Het laag van de Vibex is wel het aspect waar
deze beter op scoort. De Vibex is hierin
dieper en laat meer nuance/timbre horen als
de GigaWatt PF-2 EVO, al was dat op het
eerste gehoor niet en opvallende
tekortkoming.
Vibex Two 6R gefilterde verdeeldoos
Om in voetbal termen te blijven: uitslag Polen - Spanje = 3 - 1
Persoonlijk ben ik geen voorstander van gefilterde verdeeldozen omdat dit
vaak/altijd gepaard gaat met een verlies aan muzikaliteit, maar als er gekozen
wordt voor filtering dan kan de GigaWatt PF-2 EVO mijn goedkeuring wel
wegdragen! Aardigheidje waar de PF-2 EVO mee uitgerust is, is een indicatie led
dat laat zien of de verdeeldoos correct aangesloten is op het lichtnet, dus geen
fase voorkeur meer uitmeten, maar de PF-2 EVO geeft zelf aan wanneer de
netstekker gedraaid moet worden voor een optimale werking: zondermeer handig!
Ten opzichte van de zelfbouw verdeeldoos die ik normaal gebruik in mijn set mis
ik de klankmatige verfijning en de Live Beleving, maar dat komt bij deze
verdeeldoos door het uitgekiend inzetten van een grote hoeveelheid zwart
Ebbenhout (niet voor niets mijn referentie verdeeldoos).
Toen naar de GigaWatt PF-1 EVO overgestapt. De beide EVO modellen zijn
trouwens de nieuwe verbeterde uitvoeringen van de uitgefaseerde MkII modellen.
De EVO uitvoeringen van de beide verdeeldozen zijn visueel vrijwel identiek aan
de MkII, want alle verbeterpunten van de EVO uitvoering zitten intern in filtering
en bekabeling.
De PF-1 heeft een vergelijkbare opbouw met dezelfde verzilverde contacten en
monsterlijke interne verbindingen met de koperen staven en dikke 4 mm2
bekabeling, alleen de filtersectie is wat eenvoudiger van opzet, wat zich uit in
prestaties die op alle vlakken twee stappen lager op de ladder staan, maar nog
steeds het expressieve karakter met een fraaie detaillering in het hoog: alle
verfijning worden netjes luchtig en los geplaatst in de ruimte.

Toen de overstap gemaakt naar de Furutech eTP60-E(R) uit dezelfde prijsklasse,
ik heb gekozen voor de uitvoering met de rhodium aansluitingen (er is ook een
eTP60 met vergulde contacten) omdat deze naar mijn inschatting het karakter van
de GigaWatt het dichtst zal benaderen.
Op het eerste gehoor was de GigaWatt
indrukwekkender tov. de Furutech vanwege
de fraaie verfijning in het hoog, iets wat mij de
Furutech toch wat achter bleef. Maar na een
aantal keren wisselen werd toch duidelijk dat
de kwaliteiten van de Furutech wat subtieler,
minder in het oog springend zijn: de Furutech
is zeker beter in de natuurlijke weergave van
Furutech eTP60-E(R)
het middengebied, en in een fraaie natuurlijke stemmen weergave. Ook het laag
is verfijnder als met de GigaWatt PF-2 EVO.
Per saldo heb ik geen persoonlijke voorkeur, maar ik denk zeker dat de meeste
audioliefhebbers hun voorkeur zullen uitspreken voor de GigaWatt, de detaillering
en verfijning in de hoog weergave zal velen aanspreken. Wie kiest voor de
Furutech eTP60 met zijn natuurgetrouwe weergave, maar de detaillering en
verfijning niet hoeft te halen uit de verdeeldoos keuze, heeft met deze Furutech
eTP60-(R) een mooie keuze gemaakt in deze prijsklasse.
Conclusie: met beide verdeeldozen is goed te leven al spreken ze beide een
andere doelgroep aan.
Prijzen overzicht van de vergeleken verdeeldozen:
GigaWatt PF-1 EVO met GigaWatt LC-1 aansluitkabel: € 570,=
GigaWatt PF-2 EVO met GigaWatt LC-1 aansluitkabel: € 1.140,=
Deze verdeeldozen zijn ook leverbaar met mooiere LC-2 en LC-3 aansluitkabels
Furutech eTP60-E Rhodium (ongefilterde verdeeldoos): € 480,=
Vibex Two 6R (gefilterde verdeeldoos) occasion van € 1.250,= voor € 675,=
De PF-2 EVO is dus exact 2x zo duur dan de PF-1 EVO, naar mijn ervaring een
volledig te rechtvaardigen prijsverschil. Maar de PF-2 zet dan ook een compleet
ander beeld neer, wel met dezelfde karaktertrekken en de dynamisch en frisse
GigaWatt fingerprint.
De PF-1 EVO voldoet prima voor de modale audioset en zal daar een prima
prestatie neerzetten door schone stroom te bieden aan een audioset van rond de
€ 5.000,= Gaat de audioset royaal over dit budget heen, en dan praten we over de
serieuzere sets die al High-End trekjes gaan vertonen, dan is de PF-2 de betere
match. Met nog meer verfijning, luchtigheid en strakke weergave zal het
luistergenot naar grote hoogte kunnen stijgen. Moeten we deze GigaWatt
Powerstrips als Top High-End bestempelen? Nee daarvoor schieten ze mijns
inziens voor te kort in de natuurlijkheid en de echte “Live Beleving’” die je hebt bij
een Top High-End audioset. Maar een dynamisch muziekfeest wordt het zeker als
je openstaat voor het levendige karakter van deze mooie GigaWatt producten.

Luistertest Gigawatt LC-Y EVO audiogroep kabel:
Uit dezelfde ‘familie’ als de bovengenoemde verdeeldozen en behept met een
zelfde klankkarakter is de Gigawatt LC-Y EVO audiogroep kabel. Al enige tijd is
dit een van de 10 verschillende kabels die bij Peacock Audio te beluisteren zijn als
audiogroep kabel, maar nu
pas een vergelijkende
luistertest over het
klankkarakter en
eigenschappen van deze
kabel voor audiogroep
toepassingen. Qua prijs
valt de GigaWatt kabel
met een prijs van € 30,=
per meter tussen de instap
modellen van Belden en
Hi-Fi Tuning maar onder
de kabels van Furutech.
Qua karakter is de
GigaWatt LC-Y EVO kabel
snel, open met een stevige
maar niet aangezette
3x 4mm2 solid core koper met folie afscherming
laagweergave. De GigaWatt winst het op alle aspecten van de goedkopere kabels
van Belden en Hi-Fi Tuning door meer muzikaliteit, meer natuurgetrouwheid. Maar
doorpakken naar de duurdere Furutech kabels laat wel meteen horen dat de
wereld niet ophoudt bij GigaWatt: met de beduidend duurdere audiogroep kabels
van Furutech wordt het allemaal nog vloeiender, natuurlijker en muzikaler, maar
qua prijs-kwaliteit verhouding is de GigaWatt kabel zeker een topper!

Overzicht leverbare verdeeldozen:
Naast de GigaWatt PowerStips die nieuw zijn in het Peacock Audio
leverprogramma, zijn er natuurlijk ook vele andere verdeeldozen leverbaar, een
groot aantal daarvan is altijd ingespeeld op voorraad om als demo uitgeleend te
worden. Voor vrijwel elke klankmatige voorkeur en elk budget is er en passende
verdeeldoos beschikbaar.
Het stekkerblok oftewel verdeeldoos is en van de cruciale schakels in de
stroomvoorziening van de audioset: te vaak wordt de verdeeldoos als sluitpost
gezien of compleet genegeerd als ‘audio component’.
Voor de audio liefhebbers die op zoek zijn naar een verdeeldoos (upgrade) hierbij
een handzaam overzicht van alle leverbare verdeeldozen en welke er normaal
gesproken ingespeeld op voorraad zijn bij Peacock Audio, dus ook vrijblijvend als
demo te beluisteren! Alle verdeeldozen heb ik zelf uit en te na beluisterd en kan er
daarom ook gericht over adviseren: voor elke toepassing en budget is er een
passende verdeeldoos te vinden!

Kemp PowerStrip:
De Kemp PowerStrips zijn uit het leverprogramma, maar er
zijn er nog enkele 3-voudige Powerstrips beschikbaar
Vanaf € 75,=

Rittal 7-voudige verdeeldoos:
De Rittal 7-voudige verdeeldoos is uit het
leverprogramma, maar er zijn er nog enkele
beschikbaar.
Vanaf € 99,=

Peacock Audio verdeeldoos 9-voudig:
Opgebouwd uit een metalen behuizing die
geaard is om effectief af te schermen
tegen ingestraalde hoogfrequente
stoorstraling, kan geleverd worden met
een parallel netfilter en
overspanningsbeveiliging. De Peacock
Audio verdeeldoos wordt geleverd met
Belden aansluitkabel die naar wens op
maat gemaakt wordt.
Vanaf € 99,=

Furutech eTP60-E (met vergulde of rhodium
contacten):
De aluminium behuizing van de eTP60-E schermt
effectief af tegen elektromagnetische instraling (RFI)
de interne laag Formula GC-303 materiaal blokkeert
EMI verder heeft deze verdeeldoos geen actieve filter
componenten.
Vanaf: € 390,=

Furutech eTP66-E:
Een 6-voudige uitvoering, leverbaar met vergulde en
rhodium plated contacten en eTP68-E (8-voudige
uitvoering), alleen leverbaar met vergulde
aansluitingen). Soortgelijk qua constructie als de
eTP60-E maar dan opgebouwd met alle uitgangen in
lijn.
Vanaf: € 400,=

Kemp PowerStrip PLUS:
De 6-voudige uitvoering is op voorraad. Ook leverbaar
in 4-voudige, 8-voudige uitvoering. Persoonlijk vind ik
dat de mooiere PLUS uitvoering (met vergulde
contacten en ingebouwde SNS en QA Plug) de beste
prijs-kwaliteit heeft. Gemoedelijk van klankkarakter met
een erg fraai middengebied.
Vanaf: € 550,=
Furutech eTP609-E (ook verkrijgbaar in de nog mooiere NCF uitvoering):
Naar mijn inzicht de Furutech verdeeldoos met beste prijs-kwaliteit verhouding.
Niet spotgoedkoop, wel een degelijke
investering in een dijk van een verdeeldoos die
jarenlang zal dienen als fundament voor elke
serieuze audioset.
Super degelijk van opbouw met gebruikmaking
van de mooiste rhodium plated
aansluitmaterialen en intern volledig ster
bekabeld. Klankmatig een droom, kracht,
definitie en verfijning van een ongekende orde,
zeker de NCF uitvoering die nog weer een flinke
stap verder gaat dan de standaard uitvoering.
Deze verdeeldozen hebben al menig
audioliefhebber overtuigd van het belang van een goede verdeeldoos als
belangrijke schakel in een audioset.
Vanaf: € 1.360,=

Altijd leverbaar maar niet altijd op voorraad zijn de volgende modellen:
Kemp PowerStrip:
De basis uitvoering van de Kemp PowerStrip, leverbaar in
4-, 6- en 8-voudige uitvoering, mooie instapmodel
verdeeldoos.
Vanaf: € 345,=
Furutech eTP80-E:
Verdeeldoos met 8 gefilterde uitgangen verdeeld
over 3 verschillende filtersegmenten: High-Power,
voorversterkers en bronapparatuur. Qua opbouw en
constructie vergelijkbaar met de eTP60-E maar dan
met filtering.
Vanaf: € 680,=

Furutech fTP615-E:
Een 6-voudige verdeeldoos, met een wat luxere
opbouw tov. de eTP60-E met interne filtering en
standaard met rhodium aansluitingen. Klankmatig wat
helder van karakter.
Vanaf: € 960,=

Furutech FT-SWS-D Box ook in NCF uitvoering.
Prachtige oplossing voor wie een hoogwaardige 2-voudige
verdeeldoos zoekt. Zware aluminium behuizing en topklasse
aansluitmateriaal (op de NCF uitvoering)
Vanaf: € 465,=

QRT Qb4 MKII (Nordost):
De essentie van het Qbase concept is een stergeaarde topologie. De Qbase verdeeldozen maken
gebruik van een Primaire Aarde aansluiting concept en
hebben een aansluiting voor een externe schone
aarde. Ook leverbaar de Qb8: de 8-voudige uitvoering
Vanaf: € 949,=

Kemp PowerSource:
Een icoon onder de gefilterde verdeelzoen al vele jaren in
ongewijzigd in het Kemp leverprogramma
Een gefilterde verdeeldoos met het enorme gewicht
van 18 Kg puur vanwege de zware spoelen die hierin
verwerkt zijn.
Gemoedelijk en muzikaal van klankkarakter, ook
leverbaar in PLUS uitvoering die nog weer verder gaat
qua prestaties.
Vanaf: € 1.845,=
Furutech eTP309-E en TP809-E
Een 4-voudige High-End verdeeldoos, (ook in
6-voudige uitvoering leverbaar) vergelijkbaar
van opbouw als de eTP609-E-NCF maar dan
met een dempende carbon frontplaat.
Vanaf: € 3.650,=

Furutech Pure Power 6E-NCF :
Tot slot een echt ‘Cost-No-Object’ stekkerblok. Een representatie van het
maximaal haalbare op technologisch gebied:
alle technisch vernuft gecombineerd met
hoogwaardige constructie kwaliteiten. Een 6voudige verdeeldoos gebouwd als een
bankkluis gefreesd uit massief luchtvaart
aluminium delen, bekabeling, aardingsconcept
en interne dempingsconstructie: alles State-ofthe-Art.
Klankmatig een droom!
Furutech adviesprijs: € 11.150,=

Vergelijkende test middenklasse powercords:
In de vorige Nieuwsbrief was al aangekondigd dat het powercord vergelijk test
doorgezet zou worden naar powercords van een meer modale prijsklasse. Dus
deze maand een soortelijke vergelijkende power cord test maar dan met de
netkabels van dezelfde merken uit een wat lagere prijsklasse: € 200,= tot € 540,=
met als test kandidaten:
De Timber 04:
Een nieuw merk van een ‘oude bekende’ kabel
ontwerper in audioland: Clemens Huijding.
De Timber 04 is het instap model uit de Timber
power cord reeks. Timber maakt ook prachtige
interlinks en speakerkabels, waarover later
wellicht meer…
De Timber 04 heeft een vergelijkbaar klankkarakter als de Timber 07 die
uitgebreid beschreven is in de vorige Nieuwsbrief. De Timber 04 (4 geleiders) is
een stuk goedkoper als de Timber 07 (7 geleiders), maar doet verrassend weinig
onder voor zijn grote broer. Wel en maatje kleiner qua afbeelding, kracht en
verfijning maar nog eens zo schrikbarend veel minder. Het blijft een kabel met en
prachtige laagweergave en een gemoedelijk, ietwat laid-back karakter.
Een1,2 meter lange uitvoering met vergulde Furutech connectoren kost: € 300,=
GigaWatt: LC-2 EVO:
Na omschakelen naar de GigaWatt kabels, te
beginnen met de LC-2 EVO, wordt er uit een heel
ander vaatje getapt: expressief, krachtig en fris. De
muziek wordt met veel overtuiging en kracht
gebracht en de GigaWatt LC-2 EVO kabel is
duidelijk erg dynamisch van karakter, mist deze
kabel daarmee het timbre en nuance van de
Timber? Wellicht, maar die waarde hecht aan een dynamisch en levendig
klankkarakter zal blij worden van de GigaWatt LC-2 EVO.
Deze kabel kost is en 1,5 meter lange uitvoering: € 540,=

De kleine broer van de LC-2 EVO is de LC-1 EVO
qua uiterlijk niet eens zo veel anders maar klankmatig
des te meer. Zo klein als het verschil tussen de
Timber 04 en 07 kabels was, zo groot is het verschil
tussen de beide GigaWatt kabels. De LC-1 EVO is op
alle fronten een maat kleiner en ook niet zo
indrukwekkend als de LC-2 EVO, maar nog steeds
een driftig baasje dat dynamisch er zeker mag zijn.
De GigaWatt: LC-1 EVO in een 1,5 mtr . lange uitvoering kost: € 210,=

Van Furutech zijn er in deze modale prijsklasse de Furutech TCS-21 en de
S022N power cords
De Furutech FP-TCS-21 is bij uitstek geschikt
voor (voor)versterkers, heeft een wat
gemoedelijk klankkaraker, vandaar dat ik deze
kabel graag gecombineerd zie met rhodium
connectoren wat net dat beetje extra pit brengt.
Een allround versterker kabel die veel rust
brengt en fraaie timbres kan laten horen. De
TCS kabels (er is nog de grotere TCS-31
uitvoering) doen het ook prima als aansluit
kabel voor verdeeldozen.
Een 1,5 meter lange uitvoering met Furutech rhodium connectoren kost: € 284,=

De Furutech FP-S022N is bij uitstek geschikt
voor digitale apparatuur (CD spelers, DAC’s
streamers etc.), heeft een wat frisser
klankkaraker dan de TCS kabel, een
combinatie met vergulde connectoren ligt voor
de hand, een rhodium afmontage biedt soelaas
als er wat meer leven in de brouwerij moet
komen. Het open en ietwat frisse karakter gaat
gepaard met een grote mate van rust en
muzikaliteit en van enige scherpte is absoluut
geen sprake.
Een 1,5 meter lange uitvoering met vergulde Furutech connectoren kost: € 224,=

Als laatste netkabel die nog net op tijd binnen gekomen was om meegenomen te
worden in dit vergelijk is de Audio Note ISIS de mooiste kabel uit de Audio Note
koper reeks. De uitgebreide beschrijving van deze kabel staat op pagina 15 van
deze Nieuwsbrief, maar de kabel laat zich karakteriseren als enorm
natuurgetrouw en muzikaal op dit front tov. van alle bovengenoemde kabels
concurrentieloos, maar natuurlijk niet de ideale match in elke set (de ISIS is geen
uitblinker in de laagweergave), dat blijft een kwestie van proberen en zelf ervaren,
derhalve zijn er ook ingespeelde demo’s van de Audio Note ISIS op voorraad.

Een 1 meter lange uitvoering met vergulde Furutech connectoren is er al vanaf:
€ 335,= (set voor doe-het-zelf afmontage).
Ook leverbaar als compleet afgemonteerd powercord met afwerkkous, Furutech
Nano Liquid behandeling en inspelen vanaf € 375,=

Uitslag van de Peacock Audio prijsvraag uit de vorige Nieuwsbrief:

De vraag voor de prijsvraag was: Wat is dit voor een apparaat en waarop berust
de werking?
Heel wat antwoorden binnen gekomen, weinig goede antwoorden, maar iedereen
die het juiste antwoord wist had dit gelezen in de Music Emotion van eerder dit
jaar waarin dit apparaat al in beschreven was.
Het enige juiste antwoord is: Dit is een RuWi, een Scalaire Energie generator; het
gaat hier om de speciale RuWi Audio, een doorontwikkeling van de bestaande
RuWi variant maar dan speciaal voor audio toepassingen.
Uit de juiste inzendingen is door Ruud van Well, de geestelijk vader van het RuWi
ontwerp en eigenaar van RuWi factory, een winnaar getrokken:
Jan Steutel uit Vlissingen
Jan heeft inmiddels zijn prijs in ontvangst genomen en alle andere inzenders van
het juiste antwoord op de prijsvraag kunnen een tegoedbon van Peacock Audio
tegemoet zien als ‘troostprijs’.
Scalaire Energie, het principe waarop de RuWi gebaseerd is, werd ontdekt door
James Clark Maxwell en is bewezen door Nikola Tesla in 1920. Het wordt ook wel
nulpuntveld energie of kwantumenergie genoemd. Deze energie heeft geen
frequentie en is dus 'non-hertziaans' en het is dus geen elektromagnetisch veld.
Scalaire Energie heeft het vermogen om negatieve effecten van EMF straling, die
wordt uitgezonden door elektronische apparaten, te neutraliseren. De RuWi vindt
zijn originele toepassing niet in de audio maar in de praktijk van Ruud van Well als
Natuurgeneeskundige.

De RuWi die geoptimaliseerd is voor audiotoepassingen wekt een Scalair veld op
en daarmee onderdrukt het niet EMF niet zoals andere diverse bekende audio
Tweaks, maar het scalaire veld heft de EMF straling op.
Een RuWi werkt op 230 Volt en wordt dus gewoon op het lichtnet aangesloten. In
de houten behuizing zit de nodige elektronica die nauwkeurig afgesteld wordt op
de meetbank en na afstellen worden ze een voor een functioneel getest op een
optimale werking.

RuWi test lab opstelling in de RuWi factory in Zundert

Een RuWi werkt met een zender en een ontvanger (de ene stalen bol fungeert als
zender, de andere is de ontvanger), en zo wordt er een Scalair Energie veld
opgewekt en in stand gehouden. De opstelling van de RuWi in de luisterruimte
luistert niet heel nauw maar de RuWi moet wel opgesteld worden op enige
afstand van betonnen vloeren, en verwarmingsradiatoren omdat het daarin
aanwezige staal de stralingsenergie afleidt naar aarde.
Scalaire Energie als fenomeen wordt niet erkend door de gevestigde orde binnen
de fysica maar dat zal mij als audiofiel een worst wezen eerlijk gezegd. Ik ervaar
maar al te goed wat het doet, en de effecten zijn zo overweldigend qua
geluidsbeleving dat het een ruimtelijke sensatie, maar ook een natuurlijkheids
beleving geeft die zijn gelijke niet kent in alle momenteel op de markt verkrijgbare
audio tweaks.
Ik heb in de afgelopen 30 jaar in de High-End audio hobby al tientallen tweaks
uitgeprobeerd, een aantal aangeschaft maar ook velen weer retour gestuurd met
als reden: “werkt niet voor mij”, of “veel te duur voor wat ze presteren”.

De RuWi is zeker niet goedkoop, maar het effect is wel zo bizar goed dat veel
mensen die het al gehoord hebben het nauwelijks kunnen geloven dat zo’n
apparaat in de luisterruimte dit kan doen qua geluidsbeleving.
Bij diverse luisteraars veroorzaakt het aanschakelen van de RuWi meteen en
lichamelijke ervaring/sensatie veroorzaakt door het Scalaire Energie veld, maar
dat lichamelijke effect neem ik dan weer niet waar. Ook schijnt Scalaire Energie
een positieve werking te hebben op het welzijn en welbehagen van personen die
eraan bloot gesteld worden (vandaar de originele toepassing in de
Natuurgeneeskunde), maar ook dat effect heb ik niet kunnen ervaren, maar qua
audiobeleving is het een revolutie in de wereld van de audio tweaks. Maar
ontegenzeggelijk zijn er ook ervaren audiofielen die weldegelijk muzikale
verfijningen kunnen waarnemen en benoemen, maar die de effecten van de RuWi
in het geheel niet kunnen waarnemen. Niet-audiofielen die dezelfde demonstratie
sessie bijwonen zijn verbaasd over wat er klankmatig gebeurt: een van de
opmerkingen was “De muziek krult helemaal om me neen” en ”Ik kijk nu de diepte
in”. Maar de in dezelfde sessie aanwezige doorgewinterde audiofiel neemt naar
eigen zeggen geen verandering in het geluidsbeeld waar.
De RuWi is ontwikkeld door Ruud van Well,
natuurgeneeskundige, de RuWi’s worden op kleine schaal
geproduceerd door de RuWi factory en volledig in eigen
beheerd door Ruud.
Ruud van Well: “Ik ben erachter gekomen dat ongeveer een op de 20
mensen niets waarneemt (van de effecten van de RuWi) en dus geen
verschil hoort. Dit heeft te maken met de constitutionele aanleg van het
neurologische systeem bij die persoon. Daar is niets aan te doen en
jammer voor die persoon…”
Natuurlijk zijn de wonderbaarlijke geluidseffecten van de
RuWi bij Peacock in de luisterruimte te ervaren (behalve
voor degene die niet gegeven is de effecten waar te
nemen…☹).
Zoals ik het ervaar (en velen met mij), is het dat de muziek na het aanschakelen
van de RuWi compleet los komt van de luidsprekers en als een bolvormige schil in
de ruimte geplaatst wordt. Stemmen en instrumenten gaan veel natuurlijker
klinken en veel meer nuance wordt hoorbaar in een groter en dieper podium.
De RuWi is voorzien van een aan/uit schakelaar en meteen na aanschakelen is
het effect meteen hoorbaar wat een test vergelijking erg eenvoudig maakt.
Omdat het effect van meerdere RuWi’s cumulatief is, is het zinvol om een tweede
erbij te plaatsen: de eerste geeft 60-70% van het effect, een tweede RuWi voegt
aan het eindresultaat nog een 30-40% toe. Zelf heb ik er momenteel 3 in gebruik
in de luisterruimte en zelfs een derde RuWi brengt nog duidelijk hoorbare
meerwaarde

Bij serieuze interesse zijn er ook RuWi’s uit te lenen (opsturen gaat helaas niet).
Peacock Audio heeft diverse RuWi’s voor uitleen beschikbaar om zo zelf thuis
mee te experimenteren omdat een thuis demo in alle rust altijd meerwaarde heeft.
Bij aanschaf wordt de RuWi thuis bezorgd en persoonlijk geïnstalleerd door Ruud
van Well eigenaar van RuWi factory en geestelijk vader van dit fenomenaal
apparaat.
De prijs van een RuWi audio bedraagt: € 975,=
De RuWi is erg mooi op te stellen op een speciaal
hiervoor ontworpen stand: een fraai ‘zwevend
tafeltje’, dat er al net zo ingenieus uitziet als de
werking van de RuWi zelf.
De RuWi stands worden naar wens op maat
gemaakt in de gewenste hoogte en zijn uitgevoerd
in blank populierenhout.
Prijs van deze RuWi stands is op aanvraag.

Nieuw: HiFi-Tuning Supreme³ Copper Fuse 10x38 mm
Nu eindelijk ook leverbaar in 20A, 25A en 32A!!
Deze Hi-Fi-Tuning zekering in het 10x38mm
formaat voor in de meterkast is nu (eindelijk) ook
leverbaar in de hogere ampèrages. Deze
Supreme-3 Copper zekeringen hebben puur
OFC koperen kapjes, die vervolgens verzilverd
en aansluitend nog verguld worden. De rechte
smeltdraad (dus geen gespiraliseerde zoals bij
veel zekeringen gebruikelijk is) van puur OFC
koper en zilver. Deze draad loopt door een intern
buisje uit polyolefin.
De Supreme-3 Copper is de verbeterde opvolger van de Ultimate-2 zekering. De
Supreme-3 klinkt muzikaal, rijk aan timbre en zonder enige scherpte, maar zeker
nog levendig en dynamisch. De Ultimate-3 zekeringen zijn diep cryogeen
behandeld, gedemagnetiseerd en Tachyon & WA-Quantum behandeld (geen
Fuse Chip benodigd!).
Het mooie is dat de Supreme³ Copper zekeringen naast in 16A ook in 20A, 25A
en 32A leverbaar zijn. Die zwaarste ampèrages zijn toegestaan in combinatie met
een 16 of 20A zekering ipv. het massieve nuldoorgang staafje.
Ik weet dat heel wat klanten hier met smart op zitten te wachten, maar ze zijn er
nu dus
!!
Hi-Fi-Tuning Supreme³ Copper Fuse (alle ampèrages): € 79,= p/st.

Summer Sale aanbieding: Furutech Alpha S-14 speakerkabel:
Nu maar eens een kabel uit het modale prijssegment
onder de aandacht brengen, deze keer de Furutech
Alpha-S14. De goedkoopste PC-OCC koperen
speakerkabel van Furutech. Deze kabel heeft wel de
klankmatige verfijning die je terug hoort bij de duurdere
modellen zoals de Alpha S-36 die ook uit PC-OCC
koper opgebouwd is, maar de Alpha S-14 heeft dunnere geleiders en een
eenvoudigere opbouw als de duurdere speakerkabel modellen.
Desalniettemin een erg fraaie speakerkabel die tov. de duurdere modellen het
moet afleggen in de laagweergave, deze is bij de S14 wat dunner, maar omdat de
S-14 kabel opgebouwd is uit mono-kristallijn PC-OCC koper brengt dat wel en
verfijning mee waar veel kabels uit deze prijsklasse niet met mee kunnen komen.
De Alpha S-14 heeft een typisch Furutech karakter, geen schreeuwerige hoog
weergave of overdreven detaillering maar met een focus om een fraai muzikale en
mooi doortekend middengebied.
De kabel komt al mooi tot zijn recht met
niet al te duur aansluitmateriaal.
Bij aankoop van een afgemonteerde set
Alpha S-14 speakerkabels 25% korting
op de meterprijs van de kabel(*)
Bijvoorbeeld: 2x 3 mtr. afgemonteerd met
Furutech B-200G banaanstekkers van
€ 390,= voor € 330,=
(*)

Maandaanbieding geldig t/m 31 augustus 2020

Praktijktest: Doepke aardlekschakelaar:
Een trouwe klant van mij met een set
‘gouden oren’ heeft de Doepke
aardlekschakelaar getest en vergeleken
met de standaard aardlekschakelaar van
de meterkast en, voor mij heel belangrijk,
vergeleken met de situatie zonder
aardlek schakelaar in de audiogroep.
De crux zit ‘m in het ontwerp van de
Doepke schakeling met een extreem
lage impedantie en de gebruikmaking
van audio verantwoorde componenten:
zuurstofarm koperen geleiders en zilveren contacten. Kortom een
aardlekschakelaar met een serieus audiofiel potentieel en dat is ook meteen
hoorbaar. Waar de standaard aardlekschakelaar behoorlijk wat dynamiek en
verfijning smoort gebeurt dat niet met de Doepke aardlekschakelaar.

De Doepke geeft een aanzienlijke verbetering op alle relevante audio aspecten
tov. de standaard aardlekschakelaar, maar de overstap van een standaard
zekering automaat naar een GigaWatt schakelaar (besproken in de vorige
Nieuwsbrief) is wel groter, maar beide werken in op dezelfde effecten: meer
dynamiek, verfijning en muzikaliteit. Uit een luistervergelijk van de Doepke aardlek
met een situatie zonder een aardlekschakelaar werd duidelijk dat geen
aardlekschakelaar in de audiogroep nog weer een stapje verder gaat.
Met andere woorden: ten opzichte van de standaard aardlekschakelaar is een
Doepke aardlek een serieuze verbetering, maar de door mij altijd gepromote
oplossing: geen aardlekschakelaar, is nog weer net iets beter.
Dus de Doepke aardlekschakelaar is de ‘audio verantwoorde oplossing’ voor wie
wil of moet gaan voor optimale veiligheid en nauwelijks concessies wil doen aan
muzikaal luistergenot.
Prijzen Doepke audiofiele aardlekschakelaars:
2-polige (fase + nul) versie: € 600,=
4-polige (3x fase + nul) versie :€ 845,=

Audio Note ISIS Mains Cable:
Qua powercords is Furutech het hoofdmerk van
Peacock Audio, maar daarnaast zijn er natuurlijk
ook andere merken uit voorraad leverbaar zoals
Nordost, GigaWatt en nu ook Audio Note.
Audio Note ressorteert bij dezelfde importeur als
Furutech en enige klankmatige gelijkenis tussen
beide kabel merken kan zeker niet ontkend
worden. Als power cord model heb ik qua Audio
Note kabels ingezet op het hogere
middensegment: de Audio Note ISIS, de mooiste
kabel uit de koper reeks. De ISIS is en allround
kabel die geen nadrukkelijk klankmatig stempel
drukt op het aangesloten apparaat. De ISIS doet
qua eenvoud in zijn constructie en zijn uiterlijk (lijkt op de grijze kabel die ook bij
Praxis van de rol verkocht wordt) niet vermoeden dat er zoveel onderhuidse
kwaliteit schuil gaat in deze kabel.
De ISIS is opgebouwd uit zeer hoogwaardig koper in een uitgekiende litze vorm
met verschillende diameters van de afzonderlijke koperdraden, het gekozen
isolatie materiaal maakt de kabel extreem soepel.
De ISIS is voor de luistertest in inzet geweest als power cord voor CD speler
(loopwerk) en na de nodige test uurtjes laat de kabel zich naar mijn idee het best
typeren als: “natuurgetrouw en muzikaal”.

Met de Audio Notes ISIS als netkabel klinkt het geluidsbeeld open, los en
gedetailleerd maar vooral heel natuurgetouw (dus muzikaal) in het middengebied,
dit gaat gepaard met een grote open afbeelding in de ruimte. Waar de ISIS in
achterblijft tov. de kabels waar deze mee vergeleken is, is de strakheid en
nuancering in het laag, maar tja, geen enkele kabel is perfect en als verder alles
van hoog niveau is (en dat is het zeker), dan blijft het nog steeds een hele mooi
muzikaal powercord en een hele mooie keuze voor wie in het laag wat
vergevingsgezind wil zijn.
In mijn set hoor ik de ISIS het liefst op rhodium connectoren maar dat kan in
andere sets natuurlijk anders zijn, net hoe de klankbalans is. Naar mijn idee
verdient de ISIS een set goede connectoren om tot zijn recht te komen. Als
minimale instapper zou ik de FI-38/28R van Furutech voor willen stellen, maar
liefst beter.
Ik heb de Audio Note ISIS kabel nog niet aansloten gehad als audiogroep kabel
maar daar zou de ISIS, voor wie voor de ultieme verfijning wil gaan, een hele
mooie keuze zijn, al gaat het bij langere lengtes met een meterprijs van € 175,=
wel snel in de papieren lopen…
Met de Audio Note ISIS in een mooie afmontage zijn powercords te maken uit het
hogere midden segment en deze kunnen zondermeer concurreren met alle power
cords van de andere merken van minimaal 2x de prijs van een zelf afgemonteerde
kabel. Omdat de Audio Note ISIS kabel zich net zo gemakkelijk af te monteren is
als een schermlamp snoertje (dus speciaal gereedschap en bijzondere
vaardigheden nodig), leent deze kabel zich prima voor zelfbouw.
Prijstabel voor zelfbouw met de Audio Note ISIS kabel:
Audio Note ISIS
kabel met
Furutech
connectoren
Prijs zelfbouw
set met 1 meter
Audio Note ISIS
kabel

FI-38/28G FI-38/28R FI-46G-NCF FI-48R-NCF

€ 335,=

€ 390,=

€ 505,=

Natuurlijk kan Peacock Audio de Audio
Note ISIS ook leveren als kant-en-klaar
afgemonteerde en ingespeelde kabel in
elke gewenste lengte en connector
configuratie.

€ 600,=

FI-50R

FI-50R-NCF

meerprijs
per 10 cm

€ 665,=

€ 810,=

€ 17,=

Peacock Audio

Demo’s en occasion tegen nu wel héééél zomerse kortingsprijzen(*)
(*) De

Summer Sales prijzen zijn alleen geldig in de maanden augustus en september

Live Cable SPC power cords (occasion):
1,2 mtr. + 1,5 mtr. lange uitvoeringen
Nieuwprijzen resp.: € 1.890,= en € 2.190,=

Voor € 650,= resp. € 750,=

Summer Sale: samen voor € 1.200,=

Van den Hul MC Gold hybrid interlink (occasion):
Opgebouwd uit koper, zilver en 24-karaats gouden geleiders,
met koolstof hybride. 75cm lange uitvoering.

Nieuwprijs: € 439,=
Summer Sale: € 175,=

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

Nieuwprijs: € 295,=

Summer Sale: € 125,=

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

Summer Sale: € 195,=

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 FT212R en FT-211R.
De SPA speakerkabel heeft speciale antivibratie voorzieningen opgenomen in de
constructie: rondom gevat in katoen met
speciale vibratie absorberende
ommanteling en afgewerkt met fraaie
aluminium kragen aan de uiteinden.

Nieuwprijs € 4.990,=
Summer Sale: nu voor € 1.450,=

Focal Diablo Utopia 3 speaker stands:
Zeer zware en stabiele speaker stand van de Diabolo
Utopia speakers, universeel bruikbaar voor alle
topklasse monitor speakers, met aankoop factuur en
manual. De stands zijn in prima staat,
Nieuwprijs set:
€ 1.500,=

Summer Sale:
Setprijs: € 350,=

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.
Live Cable Orbit MkII XLR interlink:
Live Cable staat bekend om kabel met
een enorm expressief klankkarakter, de
Live Cable Orbit heeft daarentegen een
gemoedelijke inslag. Het gebruikte
geleider material is koper ipv zilver
zoals bij de andere Live Cable
topmodellen.
Deze XLR interlink is afgemonteerd
met de mooiste Furutech piëzo carbon
XLR connectoren en heeft een lengte
van 1 mtr., wordt geleverd in de originele koffer met certificaat.
Deze exclusieve Live Cable Orbit kabels worden maar zelden te koop
aangeboden, dus wees er snel bij!
Nieuwprijs: € 3.490,=
Nu voor: € 1.125,=
Vibex Two 6R verdeeldoos:
Hoogwaardige 6-voudige verdeeldoos van
Vibex met DC filtering: topklasse afwerking,
afgemonteerd met Oyaide rhodium/zilver inen outlets, in nieuwstaat wordt geleverd in de
originele verpakking en aankoop factuur.
Nieuwprijs: € 1.250,=
Nu voor: € 675,=

Moerman Audio power cord (2 stuks
beschikbaar):
Fraai powercord opgebouwd uit stevige stengen
verzilverd single crystal koper, 1,4 meter lange uit
voering. Presteert erg goed op versterkers, een dijk
van een kabel voor een spotprijs: insider tip!
Nieuwprijs: € 175,=
Nu voor: € 95,=
PS Audio PerfectWave AC-3 powercords (3 stuks beschikbaar):
De AC-3 is het instapmodel van de
gerenommeerde PS Audio power cords, de
AC-3 kabels hebben dezelfde zware
connectoren als de grotere modellen uit deze
reeks.
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.)

Furutech Alpha-3 powercord met 16A IEC connector:
Furutech Alpha-3 powercord van 2 mtr.
afgemonteerd met hoogwaardige
vergulde Furutech connectoren FI-E25G
en FI-32G (IEC C19 uitvoering: 16A).
Mooie upgrade als aansluitkabel op b.v.
de Kemp PowerStrip en PowerSource.

Nieuwprijs: € 500,=
Nu voor: € 245,=

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

Furutech FS Alpha speakerkabel:
Furutech FS Alpha bi-wire
speakerkabel: dubbel uitgevoerde
(shotgun configuratie) bestaande uit 4x
2,2 mtr. FS Alpha kabel afgemonteerd
met 8x FP-201R spades en 4x FT-201R
spades (nog naar wens aan te passen).
De (tot voorkort) beste Furutech
speakerkabel in de mooist denkbare biwire uitvoering, een zeer muzikale
combinatie die in staat is een groots
beeld neer te zetten. De kabel en connectoren zijn in absolute nieuwstaat.
Nieuwprijs: € 1.500,=
Nu voor: € 800,=
Nirvana SX Limited luidsprekerkabel:
2x 2,5 meter set single wire in originele
fabrieks afmontage met vergulde
spades.
Nieuwprijs: € 5.250,=
Nu voor: € 1.695,=

Nordost Brahma power cord:
Nordost Brahma Powercord: Een
typisch Nordost powercord: snel,
gedetailleerd en uiterst precies qua
afbeelding.
Afgemonteerd met de luxe Oyaide P046
en C046 Palladium connectoren, 2
meter lange uitvoering.
Nieuwprijs: € 1.625,=
Nu voor: € 725,=

Kemp Elektroniks Statement Power cord (demo):
Topklasse power cord van Kemp
Elektroniks, bestaande uit 9
geleiders en 11 afschermingen,
opgebouwd uit de beste
materialen en aanvullend voorzien
van een WA-Quantum Cable
Chip. Fantastisch power cord
staat garant voor een muzikale
prestatie van top niveau. 1,5
meter lange uitvoering (in de
meest recente uitvoering) met de
originele verpakking en
bijbehorende papieren.
Nieuwprijs: € 699,=
Nu voor: € 495,=

Nordost Frey RCA interlink:
Nordost Frey RCA interlink, originele afmontage
met WBT-0110 pluggen, 2 meter lange uitvoering
in nieuwstaat.
Nieuwprijs: € 1.000,=
Nu voor: € 350,=

Nordost Tyr RCA interlink:
Nordost Tyr RCA interlink, originele afmontage
met WBT-0110 pluggen,
1 meter lange uitvoering in nieuwstaat.
Nieuwprijs: € 1.500,=
Nu voor: € 650,=

Chord Indigo Plus XLR interlink:
Interlink met een mooi epen 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: € 625,=
Zekeringen 10x38mm div uitvoeringen: 16A, 20A en 25A: de zekering voor
in Siemens en AHP zekeringhouders
Pink Faun Rhodium:

Hi-Fi Tuning Ultimate-2: Siemens Silverfuse:

Nieuwprijs: € 69,=
Nu voor: € 50,=

Nieuwprijs: € 45,=
Nu voor: € 34,=

GamuT interlink:
GamuT RCA interlink 1,5 meter lange uitvoering.
Originele afmontage met vergulde RCA
connectoren, deze interlink is in nieuwstaat.
Nieuwprijs: € 450,=
Nu voor: € 125,=

Nieuwprijs: € 15,=
Nu voor: € 10,=

Signal Cable Silver Reference interlink:
1,2 meter lange uitvoering, opgebouwd uit
getwiste 5N zilver/koper geleiders, teflon isolatie
en ook afgeschermd met 5N zilver/koper
afschermingskous. Afgemonteerd met LOK
RCA connectoren met schroefvergrendeling.
Nieuwprijs: € 119,=
Nu voor: € 35,=
Zilverdraad jumper set:
Set puur zilveren jumpers afgemonteerd met
vergulde spades en banaanstekkers:
Prijs: € 70,=

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
AHP Klankmodule 3i zekeringhouder:
De bekende zekeringhouder van AHP. Dit is de
gemodificeerde uitvoering met een verguld
nuldoorgang staafje (dus geen koperen buisje in
de nul doorgang), inclusief een de Groef
vlakdraad zekering (twv. € 39,=).
Nieuwprijs: € 183,=
Nu voor: € 85,=

Siltech 4-56-S RCA interlink 0,5 mtr.
Een fraaie puur zilver interlink van Siltech
een model ‘uit de vorige eeuw’ maar
klankmatig helemaal van deze tijd. Een 0,5
mtr. lange uitvoering in de originele
afmontage met WBT connectoren.
Toenmalige nieuwprijs: Fl.1.195,=
(Nederlandse guldens)
Nu voor € 160,=

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

Uitverkoop demo connectoren:
Haakse vergulde netstekker

Furutech FI-11G (demo):

3x Furutech FI-09R (demo):

Met kleine beschadiging aan High-End inlet connector (incl.
de trekontlasting
verpakking)
Van € 27,50
Voor € 15,=

Van € 63,=
Voor € 30,=

Van € 88,=
Voor € 55,=

Power cords:
Gemkow power cord:
Fraai iconisch power cord, handgemaakt door de
Duitse audiofiel Herrn Gemkow, afgemonteerd met
hoogwaardige vergulde Furutech connectoren.
Met zijn monsterlijke diameter van 30!! mm toch
verrassend soepel. De Gemkow ligt klankmatig
prettig in het gehoor, niet opdringerig maar ook
zeker niet te relaxed. Een indrukwekkend power cord met een dito weergave.
Nu voor: € 195,=
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,=

Pink Faun PC-6 Power Cable
(onafgemonteerd):
Mooie kabel voor het zelf maken van netkabels.
De allerlaatste stukken nu met 50% korting!
Nieuwprijs: € 98,=

€ 49,=

Pink Faun PC-5 power cord (nieuw & demo):
De mooiste Pink Faun kabel van de rol:
Indrukwekkend diep en strak laag
gecombineerd met een verfijnde hoog
weergave. Deze Pink Faun PC-5 power cords
zijn 1,2 mtr. lang en diverse connector
afmontages zijn er op voorraad.
Nieuwprijs: vanaf: € 272,=

Vanaf:
€ 225,=

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

€ 220,=

Nieuwprijs: € 315,=

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,=

Tweaks:
Synergistic Research Blue Fuse occasions:
Synergistic Research Blue Fuses 5x20mm en 6.3x32mm.
Er zijn nog enkele waarden op voorraad, uiteraard worden deze geleverd in
de originele verpakking.
Nieuwprijs € 125,=
Nu voor € 75,=

Furutech High-End Performance zekeringen:
Door inruil (op Synergistic Research Blue 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

€ 30,=

Te koop in opdracht van klanten:
Vintage Tuner: Onkyo T4087 Integra:
Quartz sythesized met level regeling.
Tuner is op leeftijd maar in prima staat.
Kan in overleg geleverd worden met een
gratis rotorantenne en besturingssysteem
van Chanel master
Vraagprijs: € 100,=
Vintage Tuner: Sony SA 3ES
Tuner is in prima staat met
gemodificeerde inlet connector passend
voor hoogwaardige power cords.
Kan in overleg geleverd worden met een
gratis rotorantenne en besturingssysteem
van Chanel master
Vraagprijs: € 50,=
Speakerstands:
Hoogte 80cm, afmetingen bovenplaat:
23x23x5cm
Gewicht ruim 20kg
Vraagprijs: € 75,=

Pink Faun Rhodium apparaat zekeringen 10x38mm:
Pink Faun rhodium zekeringen met
Creaktiv Systems Tuning Chips.
Beschikbare waarden: 4x 0,5A; 2x 4A.
De perfecte upgrade voor door Pink
Faun ge-upgrade apparatuur die gebruik
maken van dit zekering formaat.
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,=

Live Cable SPC interlink (speciale Furutech CF uitvoering):
Speciale uitvoering van de Live Cable SPC interlink
met 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.
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,=

