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Nieuw: Furutech NCF Clear Line plug: verbluffend goed!!
De NCF Clear Line plug is ontworpen door
Furutech als een uitbreiding op de bestaande
reeks van NCF producten. Van veel bestaande
producten is er al een NCF variant die op een
hoger niveau presteert door de toevoeging van
NCF materiaal technologie.
Maar een tijdje geleden is een nieuw NCF product
geïntroduceerd: de Furutech NCF Clear Line plug,
een netspanning ‘optimizer’: een plug die je plaatst
in een vrij stopcontact van je audio stekkerblok. Meteen na de introductie bleek het
een groter succes dan verwacht want elke keer als ik een levering van deze

wonderbaarlijke pluggen binnen krijg zijn ze steeds in een mum van tijd uitverkocht,
niet alleen bij mij maar ook bij de importeur want Furutech heeft aanhoudende
leverproblemen door het eclatant succes van dit nieuwe product. Maar ik verwacht
eind november weer voldoende van deze NCF Clear Line plug op voorraad te
hebben, maar tot die tijd heb ik alleen een aantal demo’s die uitgeleend kunnen
worden voor een overtuigende demonstratie!
De NCF Clear Line plug ziet er aan de netstekker kant uit als een reguliere NCF
connector met rhodium plated aansluitingen, de body is een semi-transparante huls
en hieruit is op te
maken dat deze (deels)
gevuld is met een zijde
achtige opvulling en
wellicht nog de nodige
NCF gerelateerde
technologie die
verborgen blijft voor het
oog. De huls is
afgesloten met een
kunststof afdekking met
een ‘NCF’ markering,
tot zover het uiterlijk en
nu de werking….
Inpluggen van een NCF plug in een vrije plek in de verdeeldoos van de audioset
levert meteen een ‘WAUW effect’: meteen klink het opener met meer 3D resolutie,
meer rust en een verregaande verfijning en ruimtelijkheid wordt duidelijk hoorbaar.
Het ruis niveau is verlaagd en meer timbre en vooral de toename van openheid in
het geluidsbeeld is onmiskenbaar, het stereobeeld wordt ook breder en verfijnder.
Dit is zeker geen marginaal effect weggelegd voor de eigenaren van sublieme
High-End sets maar ook de modale audioset zal dit effect onmiskenbaar
overtuigend zijn. Voor wie als eens de upgrade gemaakt heeft naar een Furutech
NCF connector of verdeeldoos zal dit effect herkennen, maar de werking van een
enkele NCF Clear Line plug is naar mijn mening absoluut groter dan het upgraden
van meerdere connectoren naar een NCF variant. In dat opzicht een absoluut
goedkope ‘ingreep’ om de voordelen van het NCF materiaal te ervaren in en
audioset. Dit is weer typisch een tweak waarbij het effect meteen hoorbaar is:
meteen na inpluggen is het verschil maximaal en meteen waarneembaar. De NCF
Clear Line plug heeft wel enige inspeeltijd nodig, na een aantal dagen is de
werking optimaal, maar ook een niet ingespeelde plug laat geen twijfel over de
werking bestaan.
Nog even in herinnering roepen wat Furutech NCF materiaal ook alweer is: De
Nano Crystal²-formule van Furutech, ook bekend als NCF. NCF bevat een speciaal
kristallijn materiaal dat twee verschillende eigenschappen heeft: het genereert
negatieve ionen die statische elektriciteit elimineren en het zet thermische energie

om in ver-infrarood. In combinatie met keramische deeltjes van Nano formaat en
koolstofpoeder worden deze kristallen het ultieme elektrische en mechanische
dempingsmateriaal.
Ik heb de NCF Clear Line plug getest op het digitale deel (CD speler, upconverter
en DAC) van mijn set, deze heeft een eigen stroomvoorziening, en ook op de
verdeeldoos van de voor- en eindversterker ook door eenzelfde meteen
overtuigend effect! Toen een plug toegepast in de meterkast ver van de audioset ,
in een wandcontactdoos die gebruik maakt van dezelfde fase dan de audio en zelf
op een afstand van ruim 10 meter en met diverse overgangen ertussen was het
effect nog steeds overduidelijk, maar ik volg Furutech’s aanbeveling om de NCF
Clear Line plug toe te passen zo dicht mogelijk bij de set.
Het effect van meerdere pluggen is cumulatief: een tweede plug voegt nog weer
flink wat toe aan de werking van de eerste plug.
Ik heb het zelf ook getest voor de invloed op de kwaliteit van het TV beeld en dat
neemt met aanzienlijk toe: mooiere kleuren en meer schepte. Ik zou het zelf niet
alleen toepassen voor mijn TV maar voor wie de TV op de audiogroep aangesloten
heeft is dit en mooi bijkomend effect.
Ik heb over de jaren heen al vele tientallen audio tweaks getest en vrijwel alle
tweaks hebben zowel voor- als nadelen. Maar voor de Furutech NCF Clear Line
plug durf ik te beweren dat dit een tweak is zonder negatieve neveneffecten. Niet
omdat ik dat vind, maar ik deel deze mening met iedereen die tot nu toe de
Furutech NCF Clear Line plug gekocht heeft, daarom mijn volgende statement: Wie
voor een dergelijk relatief kleine investering geen duidelijk hoorbare en zinvolle
verbetering hoort heeft een dijk van een probleem: of in audioset of met de werking
van zijn/haar oren!
Tot slot: de Furutech NCF Clear Line plug kost € 260,=
Klanten reactie van de Furutech NCF Clear Line plug:
Ik zou je laten weten hoe de NCF Clear Line hier thuis bij mij bevallen.
Nou, om het makkelijk te maken, ze doen het geweldig. Zelden een tweak gehad
die een zo spot-on SQ verbetering geeft. Sluit me 100% aan bij de reviews die al
geschreven zijn. Ook het beeld van de Samsung 4K doet er een stapje bovenop.
Ik had er twee op proef bij je besteld, één voor mijn stekkerblok (Audioquest
Niagara 1200) bij de installatie en één voor stekkerblok (Audioquest powerquest-3)
bij Ziggo modem en router.
Verbetering was gelijk duidelijk en oké, maar na een inspeeltijd van zo’n 100 uur
valt alles nog beter op z’n plaats dan na de 24 uur die Furutech aangeeft.
De tweede is inmiddels verplaatst naar stekkerblok installatie, en ja, dacht niet dat
het kon; stapje erbij.
Daarom heb ik gister een derde bij je besteld voor bij mijn router/Ziggo modem.

In het verleden allerlei tweaks, filters netsnoeren etc. hier in huis gehad, sommigen
zijn gebleven, maar velen teruggestuurd of verkocht. Deze tweak is de beste
(prijs/kwaliteit) tot nu toe en kan je gewoon niet meer terugsturen na een paar
dagen gespeeld te hebben
Mvg.,
J.S.

Aanbieding: Furutech FA-α 22 interlink + Alpha-S14 speakerkabel:
Furutech is dan wellicht het meest bekend vanwege de connectoren en
stroomkabels, ook hebben ze allerlei soorten speaker en interlink kabels die het
ook verdienen om eens onder de aandacht gebracht te worden. De Furutech FA-α
22 interlink kabel en de Furutech Alpha-S14 speakerkabel zijn betaalbare kabels
waarmee hele mooie speakerkabel
en interlinks sets mee te maken zijn.
Omdat ze vrij eenvoudig zijn qua
interne constructie en de gebruikte
materialen ook gemakkelijk te
verwerken zijn, maakt dat deze
beide kabels prima geschikt zijn om
zelf mee aan de slag te gaan voor
een afmontage.
Met wat geduld en ten tenminste één
rechterhand (en wat tips van
Peacock Audio) zijn er prima kabel
sets te maken met een hoog
muzikaliteitsgehalte.
Alpha-S14 speakerkabel

FA-α 22 interlink

Daarom in deze Nieuwsbrief een aanbieding voor wie aan de slag wil met deze
bekabeling: 15% korting op de meterprijs van de Furutech FA-α 22 interlink kabel
en de Alpha-S14 speakerkabel (onafgemonteerd).
Furutech FA-α 22 interlink kabel van € 62,= voor € 52,= per meter(*)
Furutech Alpha-S14 speakerkabel van € 40,= voor € 34,= per meter(*)
(*)

aanbieding geldig t/m 31 december 2020

Peacock Audio audiogroep kabel op basis van Furutech CB-10:
De Furutech Alpha-CB10 is na lang wachten
eindelijk beschikbaar in Europa. Deze kabel is al
een tijd enorm populair in Azië als
installatiekabel tussen de stoppenkast en audioof homecinema set. Deze kabel maakt gebruik
van puur Alpha OCC koper en een omhulsel
XLPE.

Peacock Audio maakt van twee strengen CB-10 kabel en een aardedraad een fraai
powercord voor o.a. audiogroep toepassingen.
De CB-10 powercord van Peacock Audio makelij is leverbaar vanaf begin
december en zal dan in de Peacock Audio demo ruimte te vergelijken met 10
andere audiogroep kabels.
Furutech CB-10 powercord in de Peacock Audio uitvoering: € 105,= per meter

Synergistic Research UEF platen puck:
De Synergistic Research UEF
Platen Puck is een nieuwe
ontwikkeling van Synergistic
Research. Mijn goede ervaringen
met de Synergistic Research
produkten, o.a. de absoluut
concurrentieloze Blue en Orange
zekeringen, zijn er nog een
aantal andere tweaks waar ik met
verbazing naar geluisterd heb,
maar dat terzijde. Mede daarom
heb ik besloten deze UEF Platen
Puck te testen of deze net zo goed is als de tot nu toe verschenen absurd goede
recensies beweren, en ja deze recensisten hebben absoluut gelijk….!
Wat de UEF puck doet is het aanbrengen van een enorme gelaagdheid en het
blootleggen van veel ruimte informatie maar vooral het neerzetten van een veel
breder en losser beeld dan zonder puck. Natuurlijk draai ik nooit zonder
platenpuck, mijn puck is/was de massief ebbenhouten plug van Callas Audio, zeker
niet de eerste de beste, maar die puck klinkt toch heel anders. De ebbenhouten
puck laat wat meer natuurlijke klankkleuren horen (meer timbre), maar redt het niet
bij de losse en verfijnde weergave met de Synergistic puck. Mijn voorkeur bij mooie
ingetogen en stemmige muziek is wellicht de Callas puck, en bij wat meer
expressieve muziek de Synergistic puck. Deze puck zet een meters breder beeld
neer, de muziek treedt veel verder buiten de speakers en het geluidsbeeld wordt
meer meer gelaagd, het ‘wisselgeld’ wat je hiervoor betaalt is dat je tov. de Callas
puck minder warme klankkleuren van instrumenten hoort. Na de nodige tijd
luisteren en vergelijken ben ik per saldo toch meer aan het luisteren met de
Synergistic Research puck dan met de Callas puck.

Volgens Synergistic is hun plug een uitgekiende balans tussen de massa (bijna 1
Kg!) en de diverse bladveer ophangingen die de verbindingen vormen tussen de
RVS/carbonfiber behuizing van de puck en de in de
bodemplaat verwerkte drie Tungstencarbide kogels
om zo de optimale balans te vinden die de
draaistabiliteit van het loopwerk verbetert (minder
wow & flutter). Het draaiplateau van mijn draaitafel is
alleen al goed voor zo’n 20Kg en toch voegt deze
puck daar nog het nodige aan toe. Met de UEF platen
puck worden twee kleine ‘tuning dopjes’ HFT’s
meegeleverd : een rode en een blauwe en het
eindresultaat nog wat bij te sturen:

Met de rode HFT wordt het een tikje warmer gemoedelijker, met de blauwe HFT
luchtiger en detailrijker. Geen wereldschokkende verschillen maar wel een duidelijk
waarnemeembare nuancing van het al heel fraaie resultaat van de plug.
De Synergistic Research UEF platen puck: is niet goedkoop: € 895,= maar de
serieuze vinyl fanaat die de prestaties afweegt tegen de investering is het een
fantastische investering voor een ultiem luistergenot.
Peacock audio maandaanbieding: Synergistic Research UEF platen puck
voor € 799,=(*)
(*)

aanbieding geldig t/m 31 december 2020

Zekering Tuning: Audio zekeringen een cruciaal kleinood
Zekeringen in audioapparatuur en in de meterkast zijn zonder twijfel de kleinste
onderdelen van cruciaal belang die zelf gemakkelijk te vervangen zijn en een
zekering upgrade heeft een enorme impact op de muzikale kwaliteit van de audio
set.
Qua zekering voor in apparatuur heb ik de volgende merken op voorraad:
- Hi-Fi Tuning Supreme-3, deze klinken warm, rond en vloeiend; v.a.
€ 43,= p/st.
- Furutech High-End Performance zekeringen, deze gaan een stuk verder in
definitie en detaillering. De Furutech zekeringen zijn sneller en het
geluidsbeeld is opener als met de Hi-Fi Tuning zekeringen bij een verkeerde
match kan een Furutech zekering naar een randje schepte neigen; v.a.
€ 59,50 p/st.

In het hogere segment bevinden zich de Synergistic Research zekeringen:
- Synergistic Research Blue Fuse, tot de introductie van de Orange Fuse
was dit lange tijd de allerbeste zekering: neutraal van klankkarakter
(integenstelling tot Furutech en Hi-Fi Tuning). De Synergistic Research Blue
Fuse klinkt open, en zeer homogeen met veel muziakale verfijning; € 95,=
p/st.
- Synergistic Research Orange Fuse, deze gaan op alle aspecten weer een
stap verder dan de Blue Fuse, maar ook zonder een bepaalde klankmatige
signtuur op te dringen; € 160,= p/st.
Op bestelling zijn de volgende zekering types leverbaar:
- Hi-Fi Tuning Ultimate-2 & US Gold-2; v.a. € 24,= p/st.
- Hi-Fi -Tuning Supreme³ Copper Fuse; v.a. € 45,= p/st.
- Synergistic Research Black Fuse (nog slechts enkele waarden leverbaar) ;
€ 60,= p/st.
Van al deze merken zijn (vrijwel) alle leverbare waarden al ingespeeld op voorraad.
Wat van belang is bij het bestellen van vervangende audio zekeringen voor in
apparatuur zijn de 3 kenmerken van de bestaande zekering:
• De afmetingen: er zijn twee uitvoeringen 5 x 20 mm of 6,3 x 32 mm (de 32mm
uitvoering is veelal voor Amerikaanse apparatuur)
• De zekering waarde in (milli)Ampère: deze staat vermeld op de metalen
eindkap.
• Het type zekering T (Traag) of F (Fast) of XT (eXtra) Traag, ook dit staat
vermeld op de eindkap van de zekering.
Verder is het bij de alle High-End audio zekeringen aan te raden om de
zekeringwaarde een stap zwaarder te kiezen als de huidige zekeringwaarde. Dit
omdat deze High-End zekeringen veel gevoeliger zijn voor inschakel
(stroom)pieken. Een een stap zwaardere waarde voorkomt dat de zekering bij
inschakelen onterecht doorbrandt door de zeer kortstondige inschakel stroompiek.
De een stap zwaardere waarde geeft nog steeds afdoende bescherming in het
geval dat er daadwerkelijk een kortsluiting ontstaat. De iets zwaardere zekering
brandt bij een kortsluiting of overbelasting slechts een fractie van een seconde later
door als een zekering van een onderliggende waarde.
Je zult dus zelf even moeten kijken waar de zekeringen zitten in de apparaten:
vaak langs de power inlet, soms moet je de deksel openen om de zekeringen te
vinden.
Alle door Peacock Audio geleverde zekeringen zijn vooraf al grotendeels
ingespeeld dwz. het inspeel effect zal niet langer duren dan twee dagen en de
zekeringen laten daarna meteen horen hoe ze kunnen klinken. Elke zekering heeft
een voorkeursrichting, deze is willekeurig en staat niet op de zekering aangegeven
(m.u.v. de Synergistic zekeringen, op deze zekeringen staat de speelrichting wel
aangegeven).

Alle zekeringen zijn met de tekstrichting mee ingespeeld maar dat is niet
noodzakelijk de voorkeursrichting, deze zul je gehoormatig moeten bepalen en met
ingespeelde zekeringen zijn de verschillen aanzienlijk en dus meteen hoorbaar (in
een uitgebalanceerde audio set).
Zekeringen en zekeringhouders in de meterkast:
Mijn stellige bewering is dat de audioset begin in de meterkast, want daar bevindt
zich een hele belangrijke en klankrichting bepalende factor: de zekeringhouder!
Er zijn diverse opties, een standaard zekering automaat: mijn advies, meteen
vervangen, want de standaard zekeringautomaat is funest voor audio omdat veel
dynamiek en verfijning hierdoor verloren gaat. Deze ‘moderne’ zekering automaat
vervangen door een ‘ouderwetse;’draaistop is al een belangrijke verbetering. Wie
nog verder wil gaan kiest voor een buiszekeringhouder (met buisvorminge
zekeringen van10x38mm) deze hebben een veel verfijndere klank en geven
beduidend minder afbreuk aan dynamiek dan de standaard zekeringhouder.
Ook is er door de vele verschillende typen zekeringen altijd wel een passende
match te maken door een weloverwogen zekeringkeuze.
Wie al een buiszekeringhouder heeft maar nog een verguld of verzilverd staafje in
de nuldoorgang gebruikt kan als zinvolle verbetering beginnen het staafje te
vervangen door een zekering (elke willekeurige zekering klinkt beter dan het
staafje!). In zekeringhouders waar ruimte is voor twee zekeringen kun je
experimenteren met een zekering wissel (demo zekeringen van 5 verschillende
types zijn leverbaar). Heb je na de nodige wisselingen de mooiste zekering
combinatie gekozen dan kun je beide zekeringen wisselen (van fase naar nul en
omgekeerd), dit geeft weer een andere klankbalans: de zekering in de fase drukt
een zwaarder stempel op het eindresultaat als de zekering in de nul lijn.
Uitproberen dus…
Algemeen geldt:
De zekeringen zijn richtingsgevoelig, maar de voorkeursrichting staat niet op de
zekering aangegeven en verschilt ook nog per zekering, gewoon proberen dus. In
de juiste speelrichting klinkt de het geheel veel ruimtelijker en de plaatsing van
instrumenten en stemmen is dan optimaal. Dit zijn zeker geen subtiele verschillen!
Is de stroomrichting lastig te herleiden dan is de juiste speelrichting ook
gehoormatig te bepalen: Luister naar een live opname en aan het applaus is goed
te horen wat juiste speelrichting is. Bij juiste speelrichting hoor je diepte in applaus
en klinkt applaus niet als een brei herrie maar als echt handengeklap.

Voor wie nog een serieuze stap verder wil gaan qua kracht in midden en laag,
meer dynamiek en ook een mooiere en verfijndere hoog doortekening kan niet om
de GigaWatt meterkast schakelaar heen: dit is geen zekeringhouder (er zitten geen
zekeringen in) maar het in een schakelaar met eenzelfde beveiligende werking als
een zekeringhouder, eigenlijk is het en ultra High-End uitvoering van de ‘moderne‘
zekering automaat die standaard in de meterkast
gemonteerd wordt. De enige beperking van de
GigaWatt schakelaar is dat deze klankmatig niet
bijgestuurd kan worden zoals een zekeringhouder
die met losse zekeringen werkt. De GigaWatt
schakelaar klinkt zeker niet warm en rond maar
na een hele lange inspeeltijd (ze worden al
grotendeels ingespeeld geleverd) ontvouwt zicht
een fenomenaal open en transparant
geluidsbeeld. Maar wie een rond, gemoedelijk en
warmklankkarakter zoekt komt met een GigaWatt
schakelaar niet gedraaid, want de GigaWatt
schakelaar is strikt neutraal met een neiging naar
een ietwat fris karakter.
Nu weer volop leverbaar de GigaWatt G-C16A meterkast schakelaar

Furutech LAN-8 NCF ethernet kabel:
Nieuw in het Furutech assortiment: de
Furutech LAN-8 NCF. In tegenstelling
tot de bestaande LAN CAT-7 kabel van
Furutech is dit een CAT-8
ethernetkabel! Deze kabel gaat tot
een bandbreedte van 2000 Mhz, ofwel
2Ghz, en een snelheid van 40Gbps. Er
kunnen daarmee dus meer
toepassingen gelijktijdig over dezelfde
kabel. Daarnaast is de NCF-technologie
toegepast. NCF staat voor Nano Crystal
Formula. Dit is een speciaal ontwikkelde
formule uit microscopisch kleine Nano
deeltjes van keramiek en koolstofpoeder en heeft twee actieve elementen:
Ten eerste genereert het negatieve ionen die statische elektriciteit elimineren, ten
tweede zet NCF thermische energie om in infrarood. Dit zorgt ervoor dat het geluid
geen last meer heeft van ruis en zorgt voor een extra stuk transparantie.
Deze LAN-8 NCF kabel is beschikbaar in verschillende standaard lengtes
variërend van 0,6 tot 10 meter.
Bijvoorbeeld: 1,2 mtr. Furutech LAN-8 NCF ethernet kabel € 172,50

Peacock Audio en Solidsteel audioracks:
Peacock Audio is sinds kort Premium dealer van Solidsteel een Italiaans merk van
audioracks. Dat wil zeggen dat verschillende racks en speakerstands uit voorraad
leverbaar zijn en deze zijn uiteraard ook te bewonderen zijn bij Peacock Audio in
de luisterruimte. Het leverprogramma van Solidsteel omvat audioracks van
instapklasse tot zeer exclusief, versterker plateau’s en speakerstands. Iets wat alle
Solidsteel racks met elkaar gemeen hebben is het verfijnde Italiaanse design en
topklasse afwerkingskwaliteit.
De eerste racks hebben hun weg al gevonden naar klanten hieronder een paar
voorbeelden:

Klanten reactie: Met dit Solidsteel audiorack klinkt alles klinkt echt beter, strakker,
losser en ruimtelijker, het 3D beeld is enorm verbeterd! Niet alleen mooi om te zien
maar ook uitdaging voor het gehoor . Heel erg tevreden!

Hetzelfde Solidsteel HW-3L rack geleverd aan een andere klant in een fraaie set
met Avalon speakers en Jeff Rowland versterking.

Last minute cadeau tip voor de Sint of Kerst:
Doe jezelf iets moois cadeau uit de NCF Booster reeks van Furutech:
De NCF Boosters zijn ondersteuningen voor onder kabels of connectoren: werken
op alle soorten kabels (power cords, speakerkabels en interlinks), de NCF Booster
Brace hoort rondom netstekkers in de wandcontactdoos of stekkerblok.
Allemaal brengen ze een subtiele maar substantiële verbetering is het totaalbeeld
van een audioset.

NCF Booster-Brace-Single

Warm aanbevolen als audiofiel presentje voor de feestdagen…
10% korting op elke NCF Booster, 15% korting bij aanschaf van 3 of meer
NCF Boosters(*)
(*)

aanbieding geldig t/m 31 december 2020

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.
Timber XLR interlink type 26:

Spiksplinternieuw op de markt de Timber XLR interlink type-26. Ingeruild
vanwege veranderingen in de set van de klant. Het is een 0.8 mtr. afgemonteerd
met de duurste Furutech piëzo carbon XLR connectoren.
Klankmatig geweldig mooi, zachtaardig van karakter (zeker niet warm) en enorm
verfijnd en gedetailleerd, kan zich meter met het top niveau van de Approach-3
interlink; De Timber type-26 interlink is amper gebruikt en nog niet eens volledig
ingespeeld.
DezeTimber interlink is verreweg de mooiste interlink uit deze Nieuwsbrief.
Nieuw: € 1.080,=
Nu voor: € 550,=

iFi iPower-X (demo model):
Upgrade voor elke standaard meegeleverde voeding:
elk audioapparaat gaat klankmatig beduidend
muzikaler functioneren met een upgrade van de
voeding.
Dit is de X-uitvoering, de beste uitvoering van iFi, een
9 Volt 2,5A hoogwaardige voeding in het plg adapter
model, in de originele verpakking met alle toebehoren.
Nieuwprijs: € 99,=
Nu voor € 75,= (demo model)
Live Cable SPC XLR interlink:
Interlink van het Nederlandse merk Live Cable,
bekend vanwege de zeer transparante en
holografische afbeelding.
De SPC interlink is 0.75 mtr. lang en is in perfecte
staat.
Nieuwprijs: € 1.474,=
Nu voor: € 475,=
Kemp Elektroniks Power Source:
Het bekende en mooiste netfilter van Kemp
Elektroniks: 8 uitgangen met apart gefilterde
secties voor- en eindversterkers, digitale
apparatuur met fraai bijpassend Audio Note
ISIS demo powercord,1,5 meter
afgemonteerd met Furutech FI-E38G en FI32G connectoren twv. € 490,=
Nieuwprijs: € 2.335,=
Nu voor: € 1.300,=
(ook te koop zonder aansluit power cord)

Holec Pasco zekeringhouder voor Diazed zekeringen:
De mooiste zekeringhouder voor Diazed DII zekeringen,
met aanmerkelijk betere contacten als de standaard
zekeringhouder. Ideaal voor wie de zekeringhouder van
zijn ‘ouderwetse draaistop’ wil upgraden.
Nu voor: € 25,=
Inclusief een Siemens Diazed DII 16A Silverfuse: € 45,=
Ferraz zekeringhouder (demo):
Dubbele zekeringhouder van Ferraz, een uitvoering met
verzilverde contacten inclusief 2 nieuwe zilver zekeringen (naar
keuze: 16A of 20A )
Nieuwprijs: € 95,=
Nu voor: € 45,=
Hi-Fi Tuning Ultimate-3 solid core Cryo kabel
(onafgemonteerd):
Mooie kabel voor het aanleggen van een
audiogroep, de Hi-Fi Tuning Cryo kabel gaat op alle
vlakken weer een stuk verder dan de Belden kabel:
hogere resolutie en meer verfijning. (installatie
instructie wordt meegeleverd) 7,8 meter.
Prijs: € 15,= p/mtr.
Siltech Octopus verdeeldoos:
Siltech Octopus 8-voudige verdeeldoos en
afgemonteerd met 1,5 mtr. Siltech SPO 18M
kabel.
Nu voor: € 250,=

Tellurium Q Ultra Black II XLR interlink ( 2 sets beschikbaar):
Fraaie sets XLR interlinks van Tellurium
Q. hierover zijn talloze lovende recensies
te vinden op internet.
Deze interlink sets worden geleverd in de
originele dozen met bijbehorende
papieren. De kabels zijn slecht korte tijd
in gebruik geweest en verkeren in
perfecte staat.
Nieuwprijs: € 653,=
Nu voor: € 350,=

Van den Hul Mainstream powercord
Het mooiste van den Hul power cord al
decennialang een begrip, behoeft geen verdere
uitleg 1,45 mtr.
Nu voor: € 115,=

HMS wandcontactdoos (nieuw):
HMS wandcontactdoos (evt. met opbouwrand)
Een wandcontavtdoos met massief messing
contacten en stevige schoefaansluitingen.
Nu voor: € 35,=
Meerprijs voor de opbourand € 9,=

Nordost Sort Kone type BC:
Ontkoppelende kegels voor apparatuur of speakers
Nordost Sort Kones type BC (= keramische
kogel op een bronzen drager en base).
Set van 4 stuks incl. de doosjes:
Nieuwprijs: € 580,=
Nu voor: € 295,=

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

Hi-Fi Tuning Ultimate-2: Siemens Silverfuse:

Nieuwprijs: € 39,=
Nu voor: € 20,=

Nieuwprijs: € 45,=
Nu voor: € 34,=

Nieuwprijs: € 15,=
Nu voor: € 10,=

Uitverkoop demo connectoren:
Haakse vergulde netstekker:

Van € 27,50
Voor € 15,=

GigaWatt IEC connector:

3x Furutech FI-09R (demo):
High-End inlet connector

Van € 75,=
Voor € 35,=

Van € 88,=
Voor € 55,=

Power cords:
PS Audio PerfectWave AC-3 powercords (3 stuks
beschikbaar):
De AC-3 is het instapmodel van de gerenommeerde
PS Audio power cords, deze 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.)

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,=
Cassiopea power cord (occassion)
Fraai powercord van Cassiopea, 1,2 meter
lang. Klankmatig van een hoger niveau dan het
bescheiden uiterlijk doet vermoeden. Mooi
instapmodel power cord van grote klasse.
Nieuwprijs: € 350,=
Nu voor € 125,=

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,=
Nu voor: € 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 op voorraad.
Nieuwprijs: vanaf: € 272,=
Nu vanaf: € 225,=

Furutech Alpha-3 power cord (demo):
1.25 mtr. lange uitvoering afgemonteerd met
Furutech FI-11G connectoren.
Nieuwprijs: € 315,=
Nu voor: € 220,=

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

Chord Indigo Plus XLR interlink:
Interlink met een mooi open en luchtig
klankkarakter.
Het betreft een 1 meter lange uitvoering
XLR in nieuwstaat, wordt geleverd in de
originele verpakking.
Nieuwprijs: € 1.450,=
Nu voor: € 625,=
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,=

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,=

Pink Faun IL-2SE (nieuw):
Volledig nieuw: 0,8 mtr. lange uitvoering wordt
geleverd in de originele verpakking
Nieuwprijs: € 295,=
Nu voor: € 125,=
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

Stekkerblokken:
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,=

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 wat zorgt voor een aanzienlijk
fraaier resultaat door de verbeterde
demping.
Nieuwprijs: € 285,=
Prijs: € 185,=
Speakerkabels:
Nirvana SX Limited luidsprekerkabel:
2x 2,5 meter set single wire in een afmontage
en met vergulde WBT spades.
Nieuwprijs: € 5.750,=
Nu voor: € 1.695,=

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 bi-wire
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,=
Zilverdraad jumper set:
Set puur zilveren jumpers afgemonteerd met
vergulde spades en banaanstekkers:
Prijs: € 70,=

Tweaks:
Synergistic Research Blue Fuse occasions:
Synergistic Research Blue Fuses 5x20mm en 6.3x32mm.
Er zijn nog enkele waarden als demo/occasion, uiteraard worden
deze geleverd in de originele verpakking.
Nieuwprijs € 125,=
Nu voor € 75,=
Furutech High-End Performance zekeringen:
Door inruil (op Synergistic Research Blue Fuses) zijn er nu
diverse gebruikte Furutech zekeringen beschikbaar. Nog enkele
waarden in het 5x20mm en 6,3x38 mm formaat in de originele
verpakking.
Nieuwprijs: € 59,50 / € 67,= per stuk
Nu voor € 30,=

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: € 350,=

Te koop in opdracht van klanten:
Piega Cable 1 speakerkabel:
Deze speakerkabel is door Piega
Zwitserland ontworpen en
gefabriceerd tbv. hun eigen speakers.
4x 4mm2 geleiders en zwaar
afgeschermd.
2x 3 meter lange set afgemonteerd
met NorStone expandable
bananenpluggen en aluminium kabel
splitters.
Aan beide zijden 4 pluggen, zodat
zowel bi-amp als bi-wire gebruik
mogelijk is.
Nieuwprijs € 1.290,=
Nu voor € 325,=

Piega Cable 1 speakerkabel in doorsnede

NoNo Cables speakerkabel (+ jumper set):
Een Nederlands kabel ontwerp
gebaseerd op afgeschermde verzilverd
koperen geleiders. 2x 2,9 mtr.
afgemonteerd met verzilverde
banaanstekkers met bijbehorende
jumper set:
Nu voor € 60,=

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,=

