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Te koop in opdracht van klanten
Gigawatt G-C16A Dual, Audio Grade Meterkast Schakelaar:
De vorige Nieuwsbrief is de GigaWatt G-C16A Dual meterkast schakelaar
geïntroduceerd de vraag naar deze schakelaar overtrof het aanbod en er
ontstonden wachttijden omdat vanwege de Corona crisis de levering ook nog
eens flink vertraagd. Maar ze zijn nu weer volop (al grotendeels ingespeeld) op
voorraad.
De gebruikers reacties waren vrijwel unaniem: fors meer dynamiek en kracht in
het geluidsbeeld, verfijning en precisie staan met de GigaWatt schakelaar of een
niveau dat ongekend in vergelijking met de allerbeste zekeringhouders.
Het meest vervelende is wel dat deze schakelaar een enorm lange inspeeltijd
vergt zo’n 600-900 uur, vandaar dat ik ze al grotendeels ingespeeld lever om de
ergst ‘pijn’ na installeren te verzachten. Het installeren is een fluitje van een cent:
de vier draden van de huidige zekeringhouder los maken en op dezelfde plek
weer vastzetten in de GigaWatt schakelaar, een kind kan de was doen. Voor een
elektricien een klusje van nog geen 10 minuten…

De ‘beperking’ van deze GigaWatt schakelaar is dat het klankkarakter een
gegeven is: een zekeringhouder kan door middel van het wisselen van zekeringen
nog bijgestuurd worden qua klankkarakter naar warmer of frisser, bij de GigaWatt
schakelaar kan dat niet. Het klankkarakter van de GigaWatt laat zich het best
beschrijven als: zeer krachtig, open en snel. Wie met nu met een zekeringhouder
en b.v. dubbele Hi-Fi Tuning zekeringen de set behoorlijk naar de gemoedelijke
kant bijstuurt zal merken dat met de GigaWatt deze warme karaktertrek verdwijnt.
De GigaWatt schakelaar is strikt neutraal zonder overdreven scherpte of warme
gloed, ‘repareren’ van een onbalans in het geluidsbeeld gaat dus niet met de
GigaWatt schakelaar. Maar de keerzijde is wel dat de GigaWatt meterkast
schakelaar de stroomvoorziening kwalitatief naar het absolute summum brengt.
Het verschil tussen elke zekeringhouder en een GigaWatt meterkast schakelaar is
dat de schakelaar niet werkt met een draad of folie die door overbelasting
doorbrandt. De GigaWatt schakelaar meet de stroom die door het circuit loopt en
het parallelle meetcircuit zorgt voor onderbreken van de stroomkring bij het
bereiken van de maximaal toelaatbare stroomsterkte, zonder een zwakke schakel
in de keten in te brengen zoals bij een zekering.

De interne bedrading van de GigaWatt schakelaar is van vergelijkbare
afmetingen als die de elektricien gebruikt voor een huisinstallatie!!

De schakelende contacten van de GigaWatt zijn relais schakelaars met zilver
contacten met elk een doorsnede van ruim 30mm2, vergelijk dat eens met de
doorsnede van de smeltdraad van een 25A zekering…
De zekering brandt door
op de zwakste plek

Pink Faun 25A zekering

De smeltdraad van deze zekering

De werking van en reguliere zekering berust erop dat de stroom door een draad
(of in dit geval een folie) loopt en bij de kritische stroomsterkte brandt de draad /
folie door op de zwakste plek. In de folie van deze meterkast zekering (een Pink
Faun zekering als voorbeeld) zijn vernauwingen aangebracht om zwakke plekken
te creëren om de folie op deze plek door te laten branden bij de maximaal
toegestane stroomsterkte. De doorsnede van deze zekering folie van 0.15 mm dik
is op de kritische plek (waar deze doorbrandt) 0.12 mm2.
De GigaWatt schakelaar heeft een relais contact oppervlak van 30mm2 dat is 250x
meer stroomvoerende doorsnede dan op het kritische punt van een zekering. Al
het opgenomen vermogen moet door deze minuscule doorsnede die als een
zandloper voor de stroomaanvoer fungeert. Geen wonder dat er een groot
verschil is in dynamiek tussen de GigaWatt schakelaar en een meterkast
zekering.

GigaWatt X-treme uitvoering:
Upgrade van de GigaWatt zekeringhouder is nog
mogelijk met een Creaktiv Systems GDL-90 Tuning
Chip: de Chip wordt doormidden geknipt en aan
beide kanten van de GigaWatt zekeringhouder
geplakt wat weer zorgt voor verder gaande verfijning,
meer rust en lucht in het geluidsbeeld, Voor wie dit
ervaren heeft is er geen weg terug meer…!
De GigaWatt meterkast schakelaar met Creaktiv
Systems Tuning Chip (de X-treme uitvoering) kost
€ 325,=. Voor wie zijn al gemonteerde Gigawatt
schakelaar nog wil upgraden met een GDL-90 Chip:
deze kost € 90,= incl. verzending.

Luisterervaringen van een klant met de GigaWatt meterkast schakelaar:
Dynamiek is nog verder toegenomen en in het beeld van mijn tv heb precies meer
diepte en kleur. Zeer degelijk gemaakt met solide klemmen, nogal een verschil
met een gewone zekeringhouder. Heel
.
Groeten, Marc

Timber audio: nieuw merk audiokabels van Nederlandse bodem:
‘Timber High End audio kabels’ is een
nieuw Nederlands merk maar de man
achter Timber, Clemens Huijding is een
‘oudgediende’ in audiokabel land die zijn
sporen al lang verdiend heeft als
ontwerper van Pink Faun audiokabels.
Nieuw van zijn hand zijn de Timber power
cords, op basis van koperen geleiders.
Timber kabels hebben veel meer een
meer ‘laid back’ karakter als we van de
Pink Faun kabels gewend zijn. Maar de
ontwerper weet verdraaid goed wat er toe doet
Timber 07
gezien de opbouw van de Timber kabels waarin ik de geometrie van de beste
Pink Faun kabels in herken. Maar natuurlijk doet het gebruik van Furutech
connectoren (zeker geen aspect om op te bezuinigen) ook een aanzienlijke duit in
het muzikale zakje.
Nu ik deze Timbers te leen heb gekregen voor een beoordeling kon ik de
verleiding niet weerstaan om ze maar eens mee te nemen in het vergelijk met de
vergelijkbaar geprijsde Furutech en GigaWatt power cords.

GigaWatt Power cords:
Peacock Audio is op basis van goede klanten feedback over de power
conditioners, verdeeldozen en vooral de meterkast schakelaars onlangs dealer
geworden van het Poolse merk GigaWatt. GigaWatt is een merk dat zich
gespecialiseerd heeft in audio stroomvoorziening, ze produceren power cords,
audiogroep kabel, meterkast schakelaars, power conditioners en gefilterde
verdeeldozen. Al deze producten maken deel uit van het Peacock Audio
leverprogramma en in de komende Nieuwsbrieven zullen deze producten de
revue passeren in de diverse vergelijkende testen.
Peacock Audio testte voor deze Nieuwsbrief de GigaWatt LC-3 EVO een kabel uit
het GigaWatt middensegment, het is de verbeterde opvolger van de LC-3 Mk-3+.
In de komende Nieuwsbrief zal er aandacht besteed worden aan de GigaWatt
instapmodellen de LC-1 EVO en de LC-2 EVO.

Na aansluiten van de LC-3 EVO spreidde zich een fraai geluidsbeeld te toon en al
snel was duidelijk dat deze kabel op een erg hoog niveau speelde moet er wel wat
‘zwaarder geschut’ van stal gehaald worden om muzikaal tegenwicht te bieden
aan de LC-3 EVO. Er werd een vergelijk opgezet met de Furutech DPS4.1
afgemonteerd met Furutech FI-46G connectoren: € 1.220,= (voor een 1,5 meter
lange uitvoering).

GigaWatt LC-3 EVO 1,5 mtr. € 1.095,=
En omdat ik momenteel ook Live Cable SPC occasion powercords heb liggen
werden deze ook in het vergelijk meegenomen met een nieuwprijs € 1.890,= een
bijna 2x zo dure kabel (de Live Cable SPC occasion van een 1,5 meter lengte
kost € 650,=).
Alle geteste powercords werden voor deze vergelijking aangesloten op een DCS
Verdi SACD loopwerk, een erg ‘stoomgevoelig’ apparaat. Deze SACD speler
moet het normaliter doen met de Furutech DPS4.1 met FI-50R-NCF connectoren
wat feilloos werkt: volop muzikale rijkdom en fraaie plaatsing en doortekening.
Omzetten naar de LC-3 EVO voedingskabel gaf een aangename verrassing:
strakker laag en een fraaie gedetailleerde hoog doortekening. Prachtige plaatsing
breedte en ruimte, het middengebied is gedragen en verfijnd, maar in het midden
spectrum is de Furutech DPS4.1 toch absoluut heer en meester: de
natuurgetrouwheid van de Furutech is ongeslagen. Klankmatig is de DPS4.1 het
absolute summum qua natuurlijkheid en qua vloeiend klankkarakter in het o-zobelangrijke midden (stemmen)gebied. Zondermeer het allerbeste als de nadruk
moet liggen op rust verfijning zonder opdringerig te klinken.

De GigaWatt LC-3 EVO heeft een andere laagweergave, wellicht wat meer laag
maar ook strakker. Qua hoog weergave is de GigaWatt LC-3 gedetailleerder wat
leidt tot een ruimtelijkere indruk, de duurdere Furutech DPS4.1 is wat
daarentegen terughoudender in het hoog. Voor wie van wat meer expressiviteit
houdt (of waar dit karakter beter matcht in de set) is met de GigaWatt LC-3 beter
af. De Furutech is meer gefocust op natuurlijke weergave van verfijnde
klankkleuren met een gemoedelijk klankkarakter.
De GigaWatt LC-3 EVO is zonder meer een mooi en allround powercord uit de
prijsklasse net boven de € 1.000,= Een kabel voor wie van een ietwat
expressievere weergave houdt, zonder dat in te willen wisselen voor een karakter
dat gebrekkig is aan muzikale nuanceringen.
Toen de verhoudingen tussen de Furutech DPS4.1 en de GigaWatt LC-3 EVO na
heel wat luistersessies uitgekristalliseerd waren kwam ik tot de volgende slot
conclusie: Zowel de GigaWatt LC-3 EVO en de Furutech DPS4.1 zijn erg
hoogwaardige powercords, het onderlinge vergelijk komt uit op een gelijkspel qua
overall score maar met elk een eigen klankkarakter en sterke punten.
Daarna kwam de Live Cable SPC ten tonele,
een kabel die ondanks zijn forse afmetingen
zeer soepel is, net zoals de GigaWatt LC-3 is de
Live Cable voorzien van fraaie custom made
aluminium connecteren hulzen.
Meteen werd duidelijk dat de Live Cable SPC
een kabel is die qua ruimtelijke afbeelding zowel
de Furutech als de Gigawatt op een achterstand
zette: Een erg fraaie 3D afbeelding met een
royale (overdaad aan) detaillering. Het laag van
de Live Cable is zoals ik dat ken, ietwat dun maar wel voldoende afwezig. Het
totaalplaatje met de Live Cable is zondermeer indrukwekkend, maar ik kan me
voorstellen dat voor wie de muzikale rijkdom van Furutech gewend is, toch niet
kan leven met de Live Cable SPC (maar niet in elke set zal dit als een
tekortkoming aangemerkt worden).
Toen de twee meest verkochte
kabels uit het Furutech
programma erbij gehaald als
vergelijkingsmateriaal: de FPTCS-31 en de FP-S032N.

De FP-TCS-31 kabel
afgemonteerd met FIE38R en FI-28R
connectoren en voorzien
van een koolstof gevulde
afschermingskous

De FP-TCS31 is eigenlijk meer geschikt voor versterkers waar deze kabel
ongetwijfeld nog beter uit de verf zal komen,
klinkt op het SACD loopwerk gemoedelijk
zonder loom of traag te worden met veel
natuurlijkheid in muzikale nuances. De
Furutech FP-TCS-31 kost in de beluisterde 1,8
meter lange uitvoering € 545,=
De FP-S032N kabel
afgemonteerd met FI-E38G
en FI-28G connectoren en
voorzien van een koolstof
gevulde afschermingskous
Furutech S032N kabel, bij uitstek geschikt voor digitale apparatuur, afgemonteerd
met Furutech FI-E38G en FI-28G connectoren: Frisser, opener en sneller dan de
FP-TCS-31 kabel. Laat veel horen, open ruimtelijk en wellicht een tikje fris van
karakter. De Furutech FP-TCS-31 kost in de beluisterde 1,8 meter lange
uitvoering € 535,=
Als laatste in deze vergelijking de nieuwe Timber-07 beluisterd: wat meteen opvalt
is dat de kabel erg soepel is door de vlechting van de 7 aders. Ik heb geluisterd
naar een 1,2 meter lange uitvoering met de Furutech piëzo carbon FI-50R
connectoren (prijs indicatie: € 920,=).
Meteen is duidelijk dat dit de tegenhanger is van de GigaWatt LC-3 qua karakter,
waar de LC-3 zich wat opdringt aan de luisterraar, is de Timber-7 de rust zelve...
Rust en gemoedelijkheid maar met een enorme autoriteit in het laag, door de rust
geeft de Timber een groots en open beeld met een fraaie diepte werking, heel
onopvallend maar een genot om uren naar te luisteren zonder luistermoeheid.
De hoog weergave is zeker verfijnd maar niet opdringerig, in mijn set zou iets
meer presentie in het hoog welkom zijn maar dat is een kwestie van persoonlijke
smaak en balans in de set. De Timber kabels worden naar wens op de gewenste
lengte geleverd en kunnen afgemonteerd met elk type Furutech connector
waarmee de Timber kabels een volledig custom made product zijn.
Conclusie:
GigaWatt LC-3 EVO: De meest allround netkabel uit
deze test. Blinkt niet uit in een bepaald aspect, maar
scoort een dikke voldoende op alle klankmatige als
ook de optische aspecten: de kabel ziet er
zondermeer gelikt uit met zijn custom made
connectoren uit massief aluminium (het oog wil ook
wat…). De beide LC-3 connectoren worden gemaakt
uit massieve blokken aluminium (zie afbeelding).

Live Cable SPC: Niet de meest allround audiokabel maar voor wie detaillering en
verfijning in combinatie met een indrukwekkende en gedetailleerde 3D weergave
zoekt op hoog niveau, heeft met de Live Cable SPC occasion een droom kabel
voor een spotprijs.
De beluisterde Furutech kabels zitten in een wat lager prijssegment, waarbij de
FP-S032N met de vergulde connectoren mij persoonlijk de mooiste luisterervaring
gaf, mede omdat de FP-TCS-31 eigenlijk beter tot zijn recht komt op versterker
toepassingen.
De Timber-7 is een veelbelovend nieuw kabelmerk voor de ‘rust zoekers’. Een
kabel van absoluut High-End niveau die zich probleemloos kan meten met ‘de
grote merken’. De Timber-7 gaat een mooie match zijn voor wie gaat voor rust en
autoriteit qua kabelkarakter, zonder het gevoel van ‘een gordijn voor de speakers’.
In de volgende Nieuwsbrief een soortelijke vergelijkende power cord test maar
dan met de netkabels van dezelfde merken uit een wat lagere prijsklasse: € 210,=
tot € 540,= met als test kandidaten:

Timber 04: v.a.€ 260,=

GigaWatt LC-1: € 210,=

GigaWatt LC-2 EVO: € 540,=

FP-TCS-21 met FI-11R: € 280,=

FP-S022N met FI-11G: € 240,=

Aanbieding Furutech DSS4.1 speakerkabel:
Vorige Nieuwsbrief was er een aanbieding voor de Furutech DPS4.1 power cord,
deze nieuwsbrief is er eenzelfde aanbieding maar nu voor de DSS4.1
speakerkabel: zelfde material technologie, zelfde betoverende klank kwaliteiten
als de DPS4.1 netkabel.
Om deze fraaie speakerkabel even in herinnering te roepen een quote van een
eerdere recensie van deze kabel:
Gek genoeg ontvouwt zich na aansluiten meteen het klankkarakter horen wat ik
onmiskenbaar herken van de DPS4.1 netkabels: een ongekende losheid in het
geluidsbeeld en een natuurlijke weergave van stemmen in het middengebied
zoals ik nog nooit gehoord heb in en andere TOP speakerkabel. Tot voor kort
speelde ik met MIT Oracle 2.1 speakerkabels (met een prijs van
€ 17.000,= toch ook niet bepaald de minste), maar de Furutech DSS4.1 speelt in
het o zo belangrijke middengebied deze MIT Oracle compleet weg, maar ook op
de andere aspecten, ruimtelijke weergave, detaillering, plaatsing, basfundament
etc. kan de Furutech DSS4.1 volledig meekomen en op enkele aspecten ruimte
informatie en breedte afbeelding zelfs beter als de MIT Referentie kabel.
Peacock Audio komt met een messcherpe aanbieding op deze Furutech DSS4.1
speakerkabel:

Furutech DSS4.1 speakerkabel set met een afmontage met Furutech CF of FT
connectoren en met de fraaie zwart geanodiseerde aluminium splitters aan beide
uiteinden, nu met € 500,= korting!

Bijvoorbeeld:
- 2x 3 meter Furutech DSS4.1 speakerkabel afgemonteerd met High-End piezo
carbon CF-201R spade connectoren
Adviesprijs: € 3.500,= nu voor € 3.000,=
- 2x 3 meter Furutech DSS4.1 speakerkabel
afgemonteerd met de vergulde FT-211G
spade connectoren.
Adviesprijs: € 2.870,= nu voor € 2.370,=
Of u kiest voor inruil van uw bij Peacock Audio aangeschafte speakerkabel en dan
krijgt u minimaal de volledige aankoopprijs als inruilwaarde terug.
En voor wie de Furutech DSS 4.1 net toch wat te gortig is: is er nog een aantal
(de allerlaatste) sets, FS Alpha speakerkabels (tot voorkort de mooiste Furutech
speakerkabel van de rol).
Deze sets FS Alpha zijn afgemonteerd met Furutech Rhodium connectoren: FT211R spades en FT-212R banaanstekkers (evt. nog naar wens aan te passen),
ook beschikbaar de bijbehorende FS Alpha jumper sets. Deze laatste FS Alpha
speakerkabel / jumper sets gaan weg met kortingen van 20% - 45%
Furutech NCF Booster Brace getest:
De verschillen met of zonder de NCF Booster Brace zijn stabiel maar goed
waarneembaar. De Booster Brace veroorzaakt en verbetering op de volgende
aspecten: meer rust, stillere achtergrond, betere definitie, en verfijning, het geheel
klink iets stakker met de Booster Brace.
Als eerste getest om de netstekker van de voorversterker (als ‘dirigent’ van de
audio set), een tweede booster Brace om de netstekker van de phono voortrap
maakte het geheel af: Een tweede Booster Brace in de keten werkte in op
dezelfde aspecten en versterkte het effect van de eerste brace aanzienlijk.

Het setje Furutech NCF Booster Braces zijn ook weer blijvertjes in de set!

Nieuw: Doepke audio verantwoorde aardlekschakelaars:
Het wel of niet omzeilen van de aardlekschakelaar in de meterkast voor de
audiogroep is voor velen audiofiele luisteraars een dilemma: zonder aardlek
schakelaar in de keten klink het zonder meer geweldig, met de standaard
aardlekschakelaar die in de meterkast zit is het met het muzikale luisterfeest al
snel gedaan: alle dynamiek en verfijning zijn in een klap weg, alles klinkt plat en
futloos als er een standaard aardlekschakelaar in de audiogroep keten
opgenomen is.
Sinds kort zijn er audiofiel verantwoorde
aardlekschakelaars op de markt van het
merk Doepke. Deze claimen geen negatief
effect te introduceren terwijl ze wel een
effectieve aardlekbeveiliging in de keten
inbrengen.
De Doepke aardlekschakelaars zijn zeker
niet goedkoop maar voor wie met het
aardlekschakelaar dilemma worstelt is het
wellicht een uitkomst. Als ze (bijna) net zo
goed klinken als geen aardlekschakelaar is
het al een grote stap vooruit richting meer
luistergenot.
1-fase uitvoering: € 600,=
3-fase uitvoering: € 845,=
Prijsvraag….?!
Als toegift in deze Nieuwsbrief een prijsvraag waaraan een audiofiel prijsje
verbonden is voor degene met het beste antwoord.
Ik heb laatst met een nieuwe audio tweak kennis gemaakt gebaseerd op een voor
de audio wereld compleet vernieuwend concept. Voor zover ik weet is er nog niets
op de markt wat met deze technologie werkt. Het oorspronkelijke apparaat vindt
zijn toepassing niet in de audio maar in de paramedische sector. Nu bekend is dat
dit apparaat ook voor audiofielen een ‘helende werking’ heeft is een speciale
variant hiervan ontwikkeld voor audio toepassingen. Toen ik dit voor het eerst
gehoord had was er geen ontkomen / ontkennen meer aan en vrij snel daarna
stonden ze dan ook in mijn luisterruimte....
De volgende Nieuwsbrief ga ik verslag doen van dit nieuw en absoluut
wonderbaarlijk apparaat, want dit is absoluut het beste wat me qua tweaks
overkomen is in jaren!!

Niet spotgoedkoop wel spectaculair goed, mijn eerste reactie was: “hoe heb ik ooit
van muziek kunnen genieten zonder deze tweak…”
Om als vast een ‘teaser’ weg te geven ga ik een foto laten zien van dit apparaat
waarbij de merknaam onleesbaar gemaakt is (met wat googelen zou dan de
prijsvraag anders te gemakkelijk worden 😊).

De vraag is: Wat is dit voor een apparaat en waarop berust de werking?
De winnaar met het beste antwoord krijgt een Synergistic Research Blue Fuse (ter
waarde van € 100,=) naar keuze.
De prijsvraag winnaar (maar natuurlijk ook elke andere geïnteresseerde) is ook
uitgenodigd om deze unieke tweak te komen beluisteren!

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.
Van den Hul Mainstream power cord:
Het bekendste powercord van de
Nederlandse kabel goeroe A.J. van den Hul
in 2,4 meter lange uitvoering. De Mainstream
is een hoogwaardige netkabel, dubbelparig
met koolstof hybride. De van den Hul
Mainstream kabel kenmerkt zicht door een
ietwat gemoedelijk maar boeiend
klankkarakter.
Nieuwprijs: € 450,=
Nu voor: € 175,=

Kemp Elektroniks PowerSource met Furutech Alpha-3 kabel:
Het bekende allround netfilter
van stroom specialist Kemp
Elektroniks uit Amsterdam.
Behoeft geen verdere
toelichting voor de kenners…
Deze PowerSource wordt
geleverd met een hoogwaardig
Furutech Alpha-3 powercord
van 2 mtr. afgemonteerd met
FI-E25G en FI-32G
connectoren dit is een aanzienlijke upgrade tov.
het standaard meegeleverde Kemp power cord.
Verder is de Power Source voorzien van een
Creaktiv Systems GDL-90 Tuning Chip.
Nieuwprijs: 2.390,=
Nu voor € 1.125,=

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,=

Live Cable Signature USB interlink:
Live Cable (alweer een Nederlands merk
van hoogwaardige audiokabels). Een
USB kabel uit de Signature lijn van Live
Cable. Een fraaie puur zilver USB kabel
afgemonteerd met vergulde USB
connectoren, 1 mtr. lange uitvoering in
de originele verpakking met certificaat.
Extreem snel met een transparant
karakter en een zeer hoog oplossend
vermogen.
Nieuwprijs: 1.190,= (prijslijst aanwezig)
Nu voor € 395,=

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

Cable Research Lab Silver LP Reference Speaker Cable:
Van hetzelfde merk CRL (Cable
Research Lab) een fraaie
speakerkabel. Deze 6,3 meter
lange speakerkabel set is
opgebouwd uit zware koperen
geleiders en is afgemonteerd
met de exclusieve zilveren
spades van Bocchino (gefreesd
uit een blok massief zilver).
Deze CRL Silver LP Reference
kabel heeft een gemoedelijk
maar zeer verfijnd klankkarakter vergelijkbaar met de beste kabels uit de Monitor
serie van NBS.
Nieuwprijs: $ 3.625,= (prijslijst aanwezig)
Nu voor € 550,=

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
Gemkov 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,=

Purist Audio Design RCA interlink
2x 5 mtr.:
5 meter lange stereo set RCA interlinks
ideaal voor o.a. subwoofers.
Mag weg voor € 200,=

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,=

PS Audio AC-10 power cord:
Een hoogwaardig powercord van PS Audio in 1.5 meter lange uitvoering in
perfecte staat wordt geleverd met de originele verpakking. Kabel met een
complexe interne opbouw, met puur single crystal PC-OCC koperen geleiders
van in totaal 3x 2,6 mm², dubbel afgeschermd en met forse aangegoten
connectoren voor optimale demping.
De AC-10 klink groots, open en een tikje gemoedelijk maar tegelijk ook fris en
open.
Nieuwprijs: € 929,=
Nu voor € 300,=

Siemens Ultimate zekeringhouders (meerdere beschikbaar):
De Audio Grade opwaardering van automatische
zekering, of ouderwetse stop, zekering en schakelaar
gecombineerd in één behuizing. Dit is de uitvoering
met de cryogeen behandelde vergulde contacten met
de WA Quantum Power Chip, die deze mooie
zekeringhouder naar nog een hoger niveau tilt.
Nieuwprijs: € 182,=
Nu voor: € 110,=

AHP 3i zekeringhouders (meerdere beschikbaar):
De bekende zekeringhouder van AHP. Dit is de
gemodificeerde uitvoering met een verguld
nuldoorgang staafje (dus geen koperen buisje in
de nul doorgang), inclusief 2 zilver zekeringen
(naar keuze: 16A of 20A )
Nieuwprijs: € 164,=
Nu voor: € 80,=

Siemens zekeringhouders (meerdere beschikbaar):
De Audio Grade opwaardering van automatische
zekering, of ouderwetse stop, zekering en schakelaar
gecombineerd in één behuizing. Dit is de uitvoering
met de verzilverde contacten, inclusief 2 zilver
zekeringen (naar keuze: 16A of 20A )
Nieuwprijs: € 100,=
Nu voor: € 65,=

Ferraz zekeringhouder (nieuw):
Dubbele zekeringhouder van Ferraz, een uitvoering met
verzilverde contacten, inclusief 2 zilver zekeringen (naar
keuze: 16A of 20A )
Nieuwprijs: € 95,=
Nu voor: € 40,=

Diazed zekeringhouder met Hi-Fi Tuning
Ultimate-3 Cryo 16A zekering:
Ideaal om de meterkast uit te breiden of te upgraden
voor een audiogroep. Diazed zekeringhouder met
schakelaar en Hi-Fi Tuning Ultimate-3 Cryo 16A
zekering:
Nu voor: € 35,=

Furutech SK-Filter (demo model):
Een speciale antistatische
borstel die door borstelharen
(die het LP oppervlak niet
raken) van 100% Thunderon een filament materiaal
bestaande uit zeer fijne acryl
fibers waarop met een
chemische methode
kopersulfide is verbonden.
Door deze ingenieuze
materiaal constructie ontdoet
het Furutech SK Filter de LP
tijdens het draaien van
statische lading. Statische elektriciteit zorgt niet alleen voor het aantrekken van
stof maar veel funester, statische elektriciteit heeft ook een zeer negatieve
invloed op de klankverfijning van de LP weergave.
Nieuwprijs: € 540,=
Nu voor: € 245,=

Synergistic Research Atmosphere FEQ:
Een wat eigenzinnige tweak van Synergistic
Research met een werkingsprincipe waar ze
geen details over vrijgeven, maar de werking is
evident: bij plaatsing zoals voorgeschreven:
tegen de achterwand tussen de speakers zorgt
de Atmosphere FEQ voor een geluidsbeeld dat
natuurlijker klinkt en vooral veel losser komt van
de speakers, verrassend goed!
Nieuwprijs: € 950,=
Nu voor € 575,=

Uitverkoop demo connectoren:
Furutech speakerkabel connectoren:

3x Furutech FI-09R (demo model):

High-End inlet connector (incl. verpakking)
Van € 88,=
Voor € 55,=
Set (4st.) Furutech FT-212R banaanstekkers +
(4st) Furutech FT-211R spades (met enige
gebruikssporen, vooral op de banaanstekkers)
Worden geleverd met het bijbehorende
montage gereedschap en ruim voldoende
schroefjes (lange en korte) om elke kabel
diameter passen af te kunnen monteren.
Van € 265,=
Voor € 100,=

Power cords:
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,=

Live Cable SPC power cords:
1,2 mtr. + 1,5 mtr. lange uitvoeringen
Nieuwprijzen resp.: € 1.890,= en € 2.190,=
Voor € 650,= resp. € 750,=

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

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,=

€ 49,=

Vanaf:
€ 225,=

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,=

Interlinks:

Chord Music XLR interlink 1 mtr.
De absolute topkabel van Chord: snel
verfijnd en ongekend hoe alles compleet
los neergezet wordt in de ruimte, uiterst
fraai!
Jonge occasion, in nieuwstaat met
originele verpakking, manual en
certificaat en factuur. Buitenkansje voor
wie een Referentie interlink zoekt.
Nieuwprijs: € 6.600,=
Nu voor € 3.000,=

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

Speakerkabels:

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,=

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,=

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 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,= conditie 10/10
Nu voor € 1.650,=

Tweaks:
Synergistic Research Blue Fuse occasions:
Synergistic Research Blue Fuses 5x20mm en 6.3x38mm.
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,=

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,=
Nu voor: € 495,= (setprijs)

Apparatuur:
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,=

Te koop in opdracht van
klanten:
Classe cpd-202 CD speler:
In uitstekende staat, recentelijk helemaal
nagekeken door Poulissen Roermond; Nieuwste
firmware geïnstalleerd.
Altijd zorgvuldig gebruikt, wordt geleverd met
afstandsbediening, handleiding en in de originele
verpakking,
Nieuwprijs was € 7.850,=
Vraagprijs € 2.500,=

Pink Faun Rhodium apparaat zekeringen 10x38mm:
De zekeringen zijn ge-upgrade met
Creaktiv Systems Tuning Chips.
Beschikbare waarden: 4x 0,5A; 2x 2A;
2x 4A.
De perfecte upgrade voor Pink Faun
apparatuur en door Pauk Faun geupgrade 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. Verrast door een
volwassen klankkarakter, speelt op een hoger niveau dan het eenvoudige uiterlijk
doet vermoeden.

Vraagprijs: € 100,=

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 PC-OCC single
crystal koper, dubbel afgeschermd en met een
complexe geometrie: Holle geleiders,
rechthoekige geleiders en verschillende
geleider diameters.
Nieuwprijs: € 799,=
Vraagprijs: € 300,=

