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Peacock Audio introduceert: 
 
 

 
Peacock Audio is recentelijk dealer geworden van het merk GigaWatt. 
GigaWatt ontwikkelt baanbrekende producten op het gebeid van audio 
stroomvoorziening zoals verdeeldozen, meterkastschakelaars, power cords en 
netspanning conditioners (waarover meer in een komende Nieuwsbrief). 
 
Waarom een nieuw en nog vrij onbekend merk opgenomen in het Peacock Audio 
portfolio? Het antwoord is simpel: GigaWatt onderscheidt zich op een zeer 
positieve manier (materiaalkeuze, constructie en klankmatige resultaten) ten 
opzichte van alle concurrerende merken. 
Natuurlijk heb ik al veel merken van verdeeldozen netfilters en netspanning 
conditioners getest in de afgelopen 25 jaar en veel van deze producten konden 
mijn kritische toetsing niet doorstaan.   



 
 
Tot nu toe vielen alle gefilterde verdeeldozen zonder uitzondering af omdat ze 
allemaal meer ellende (afbraak aan dynamiek en muzikaliteit) veroorzaken als dat 
ze problemen oplosten veroorzaakt door netvervuiling. Zelfs veel gebruikte 
parallel geschakelde insteekmodules, bedoeld om ongefilterde verdeeldozen te 
upgraden geven niet zelden een negatief effect. 
 
Ook de netfilters van de gerenommeerde merken waar Peacock Audio al vele 
jaren dealer van is, zijn niet per definitie unaniem effectief in het verbeteren van 
het muzikaal genot; ze doen allemaal wel positieve dingen maar die gaan altijd 
hand in hand met negatieve bijeffecten die over het algemeen  het totaalplaatje 
verslechteren. Vaak is er een afbraak aan muzikaliteit (verlies aan timbre en 
natuurlijke klankkleuren) en vrijwel altijd gaat de snelheid, frivoliteit en dynamiek 
met de gefilterde verdeeldozen met rasse schreden bergafwaarts. 
 
Door de positieve reacties die ik kreeg van klanten die elders Gigawatt producten 
gekocht hadden werd ik getriggerd om me maar eens verder te verdiepen in dit 
merk. Nadat ik een GigaWatt power cord en een netconditioner beluisterd had 
was het duidelijk dat GigaWatt een zeer diepe indruk achterliet en me meteen wist 
te boeien door een toename in dynamiek (iets wat ongekend is voor alle 
concurrerende netcondtioners), want het concept van GigaWatt is uniek en wijkt 
af van wat er tot nu toe te koop is op het gebied van High-End Audio. 
 
GigaWatt maakt verder lineaire verdeeldozen met een uniek filteringsconcept wat 
absoluut geen afbreuk doet aan dynamiek. De manier waarin deze filtering zich 
onderscheidt van de concurrentie is de solide constructie en het gebruik van een 
beperkt aantal componenten maar van extreem hoogwaardige kwaliteit. De 
outlets van deze verdeeldozen zijn een eigen ontwerp van GigaWatt, uitgevoerd 
met messing geleiders die verzilverd zijn zonder tussenlagen van koper of nikkel, 
ook zijn de outlet geleiders cryogeen behandeld en gedemagnetiseerd (een 
behandeling zoals Furutech die ook 
toepast). Verder zijn de outlets per 2 
ster bekabeld met massief koperen 
strips van 30mm2 en waar interne 
bedrading gebruikt is, is deze 
gemonteerd met solide 
schroefcontacten, het gaat hier om 
4mm2 solid core koperdraad met 
Teflon® isolatie zoals dat ook 
gebruikt is in hun audiogroep kabel. 
De De printplaten zijn voorzien van 
extreem dikke koperbanen en de 
filtercomponenten zijn gesoldeerd 
met loodvrije zilversoldeer. 
  



 
 
GigaWatt heeft eerder deze maand verbeterde versies uitgebracht van hun 
verdeeldozen: de PF-1 EVO en de PF-2 EVO. Peacock Audio heeft vanaf 
volgende week de beide modellen verdeeldozen al ingespeeld en demo klaar op 
voorraad. De bijbehorende GigaWatt power cords de LC-2 EVO en de LC-3 EVO 
zijn nu al ingespeeld op voorraad, het betreft hier ook de recent geïntroduceerde 
EVO uitvoeringen die een complete metamorfose ondergaan hebben tov. de niet-
EVO modellen. 
 

  
    GigaWatt PF-1 Evo Powerstrip   GigaWatt PF-2 Evo Powerstrip 
 

  
GigaWatt LC-2 Evo Powercord  GigaWatt LC-3 Evo Powercord 

 
Wie in de maanden maart en april een demo aanvraagt maakt recht op een 10% 
introductie korting op alle GigaWatt verdeeldoos-kabel combinaties. 
 

GigaWatt combinatie aanbiedingen: 
 

GigaWatt PF-1 Evo Powerstrip + LC-2 Evo Powercord: nu voor € 770,= 

GigaWatt PF-2 Evo Powerstrip + LC-3 Evo Powercord: nu voor € 1.725,=  



 
 
En last but not least de audiogroep producten van GigaWatt: 
 
GigaWatt maakt een meterkastschakelaar (nee, het is 
geen zekeringhouder) die de netspanning 
onderbreekt in het geval van een kortsluiting of 
overbelasting, en dat zonder zekeringen (met alle 
inherente nadelen daarvan) maar ook zonder de 
enorme klankverliezen zoals de standaard zekering 
automaten die in de meeste meterkasten gemonteerd 
zijn met zich meebrengen. 
 
De GigaWatt G-C16A Dual is een dubbel 
zilvercontact meterkastschakelaar die onbeperkt is in 
dynamiek; Geen flinterdunne smeltdraad maar een 
zware veer-bekrachtigd zilvercontacten die de 
stroomkring onderbreekt. De stroomkring wordt niet  onderbroken door het 
doorsmelten van een draadje, maar door het simpelweg openen van de beide 
contacten, als een spoel in een parallel circuit detecteert dat de gegeven 
stroomlimiet bereikt wordt. Dit gebeurt door een inductie meting in een parallel 
circuit. De doorgaande stroombaan wordt compleet niet beïnvloedt door het 
meetcircuit. Met als gevolg dat de stroombaan niet onderbroken wordt door een 
flinterdunne smeltdraad die door zal branden bij overbelasting (Met de GigaWatt 
meterkast schakelaar heb je ook niet meer het veiligheids dilemma om te kiezen 
voor 25A of 32A zekeringen om het dynamiek verlies te beperken). De zware 
verzilverde contacten van de schakelaar openen simpelweg in geval van ‘nood’. 
 
Tot zover de technische beschrijving van deze zekeringhouder, ik heb van klanten 
al lovende reacties terug gekregen die ge-upgrade hebben van de Siemens X-
treme zekeringhouder (de mooiste zekeringhouder tot nu toe) naar deze GigaWatt 
(zekeringloze) meterkastschakelaar en alle gebruikers waren unaniem: beduidend 
meer kracht, dynamiek en detaillering met een forse toename in muzikaliteit 
(tonale verfijning). 
Tegen mijn principe in, maar onverdeeld overtuigd door de constructieve 
voordelen en de eerste klantenreacties, heb ik deze GigaWatt meterkast al 
opgenomen in deze Nieuwsbrief zonder mezelf een kritisch testoordeel te vormen 
op basis van uitgebreide eigen luisterervaringen, maar dat komt zeker in de 
komende Nieuwsbrief uitgebreid aan bod. 
 

Deze GigaWatt meterkast schakelaar kost € 235,=  
 

In de maanden maart en april ruilt Peacock Audio uw huidige zekeringhouder 
(AHP, Bussmann of Siemens) in tegen zeer gunstige condities. 
 
  



 
 
Het GigaWatt product portfolio 
omvat ook een audiogroep kabel: 
de LC-Y EVO, ook dit is de laatste 
EVO versie met een geleider 
doorsnede van 3x 4mm2 van 
teflon® gecoat 99,997% zuiver 
OFHC koper.  
Deze audiogroep kabel mag 
natuurlijk niet ontbreken in het 
leverprogramma Peacock Audio 
als GigaWatt dealer en 
stroomvoorziening specialist bij 
uitstek. De aders van de LC-Y EVO kabel zijn 100% afgeschermd door een 
gecoate folie en door het vernieuwde isolatie compound is het geheel nog steeds 
redelijk soepel en laat zich in vrijwel alle gevallen door de standaard elektrabuis 
trekken. 
 
GigaWatt LC-Y EVO audiogroep kabel: € 30,= per meter. 
 
De GigaWatt LC-Y EVO is uiteraard te beluisteren als audiogroep kabel en te 
vergelijken met maar liefst 9 andere audiogroep kabels in de Peacock Audio 
demo opstelling. 
Met zijn adviesprijs van € 30,= per meter valt de GigaWatt kabel in het lagere 
middensegment, qua prijsstelling boven de Hi-Fi Tuning solid core Cryo maar 
weer onder de FP-S022N audiogroep kabel van Furutech. Een mooi betaalbaar 
alternatief dat klankmatig ook minimaal verrassend en vernieuwend te noemen is. 
 

 

NIEUW: C-Lock SE wandcontactdoos systeem 
 
Opnieuw een noviteit bij Peacock Audio: de C-Lock SE wandcontactdoos. 
C-Lock SE is een wandcontactdoos system op 
basis van Furutech’s mooiste FT-SWS-R-NCF 
wandcontactdoos. Deze Furutech 
wandcontactdoos wordt voorzien van een 
nieuw front met cilindrische RVS connector 
afscherming en een klemsysteem. 
De connector wordt volledig omringd door een 
metalen (RVS) huls ter afscherming en met een 
aandraaibare ring die de netstekker middels 
een siliconen o-ring omklemt en daarmee 
effectief trillingen elimineert. Dat 
trillingsbeheersing voor stroomvoorziening op 
High-End niveau van cruciaal belang is was 
velen al bekend. 
  



 
Furutech heeft op de wandcontactdozen 
verschillende frontplaten gemonteerd, hoe 
duurder de wandcontactdoos hoe beter de 
trillingsdemping verzorgd wordt door de keuze 
van inventieve materialen ter voorkoming van 
de negatieve invloed van trillingen.  
De C-Lock SE combineert een magnesium 
frontplaat met optimale trilling dempende 
eigenschappen met een niet magnetische 
metalen huls die de netstekker compleet 
afgeschermd, deze huls is verbonden met de 
aarde van de achterliggende Furutech 
wandcontactdoos. De metalen huls heeft 
schroefdraad, net als de kunststof ring waarmee 
de connector vastgezet moet worden. Door het draaien aan de ring klemt zich een 
siliconen ring om de netstekker heen en zorgt voor een perfecte klemming en 
daarmee effectieve trillingsdemping. Met de ingenieuze constructie van de C-Lock 
wandcontactdoos worden twee ‘notoire boosdoeners’ in High-End audio: 
elektromagnetische instraling en ongewenste trillingen effectief beheerst. 
 
De C-Lock SE is slechts verkrijgbaar bij enkele geselecteerde Furutech dealers in 
Nederland, waaronder Peacock Audio. 
Adviesprijs: € 349,= 
Peacock Audioprijs: € 315,= 
 

 

Voor wie zelf de verschillen wil beluisteren tussen de beste Furutech FT-SWS-R-
NCF wand contact doos en deze C-Lock SE wand contact doos… 
Uiteraard kan dit bij Peacock Audio in de luisterruimte! 
 
  



 
 

De nieuwe Synergistic Research  Fuses:  
de eerste klanten reacties 

 

      
Nu de uitlevering van de Orange Fuses in volle gang is, na wat opstart problemen 
die leidde tot vertraagde uitlevering van de eerste orders, zijn er volop reacties 
van klanten die de Orange Fuses al ingezet hebben in hun set.  
Enkele quotes van tevreden klanten: 
 

Wat een verschil maken de Orange Fuses! Ik had nooit verwacht dat het verschil 
zo groot zou zijn. Wat een muzikaliteit en verfijning in het geluid. Ontzettend 
veel extra detaillering en ruimtelijkheid. Snaren zingen nog veel langer door en 
elke trilling van de snaren is tastbaar geworden. Echt geweldig! 
Stemmen staan nog mooier los in de ruimte en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Wederom een geweldige upgrade! 
 

De Oranje Fuse in mijn DAC gedaan. Zeker een verbetering!! 
 

“Balsem voor de Ziel…” 
 

De Orange Fuse is echt wel heel goed. Weer een stap naar een muzikaler 
geluid. 
 

Wat maakt die Orange zekering en idioot groot positief verschil. Ik was echt 
tevreden met de Hi-Fi Tuning zekering en ging er van uit dat het me moeite zou 
kosten de Orange zekering zijn geld waard te laten vinden. Niet, dus. Top. Echt 
top.  
 

Er ook klanten bij wie de Orange Fuse niet het gewenste resultaat gaf: één klant 
hoorde nauwelijks verschil: in dat geval moet er 
elders in de audio set iets gruwelijk mis zijn, of anders 
wordt het hoog tijd voor en gehoortest bij firma 
Schoonenberg… Bij enkele andere klanten waren de 
veel warmer klinkende Hi-Fi Tuning Supeme-3 
zekering of de frisser klinkende Furutech zekering de 
betere match, maar in die sets moest de zekering een foutieve klankbalans 
‘repareren’. Maar in vrijwel alle andere demo sessies was de upgrade naar de 
Orange Fuse een eclatant succes!!  



 
 

De  Fuses zijn bij Peacock Audio verkrijgbaar voor   
En dat is inclusief inspelen voor levering en niet-goed-geld-terug garantie. 
 
Unieke zekeringen inruil actie: Veel kopers van de Synergistic Research 

 Fuse hebben meestal al audiofiele zekeringen, Peacock Audio biedt een 
unieke inruil service: Bij aankoop van een Synergistic Research  Fuse is 
uw huidige audiofiele zekering in te ruilen tegen en aardige vergoeding, vraag 
naar de voorwaarden. 
 

Algemene toepassingstips voor audiofiele zekeringen: 
Begin met zekeringen te vervangen bij het apparaat dat het verst van de 
eindversterker af staat in de keten: Loopwerk / streamer of draaitafelmotor 
(voeding), daar na de DAC, voorversterker en als laatste de eindversterker / sub 
woofers. In het algemeen geldt: hoe verder van de eindversterker verwijderd in de 
keten, hoe groter de gevoeligheid voor stroom upgraden (zekeringen en power 
cords). 
Zitten er meerdere zekeringen in één apparaat zitten, is de tip om te begin met de 
primaire (hoofd) zekering. Deze voert de hoofdstroom en is daarmee de 
belangrijkste zekering. 
 
Zijn Synergistic Research zekeringen richtingsgevoelig? 
Ja, alle zekeringen zijn directioneel. Elektriciteit moet van links naar rechts 
stromen als je de Synergistic zekering bekijkt (van de "S" naar de "R"). Als u de 
stroomrichting niet kent, moet de zekering in beide speelrichtingen beluisteren. 
Eén richting klinkt absoluut gedetailleerder met een betere ruimtelijke plaatsing; 
Dit is de juiste speelrichting van de zekering. 
 

 
Synergistic Research Blue Fuse aanbieding: 

Nu er een enorme hausse ontstaan is rond 
de introductie van de Synergistic Research 

 Fuses zijn de Blue Fuses 
(onterecht!) wat naar de achtergrond 
verdrongen.  
 
De Synergistic Research  Fuse is 
concurrentieloos en absoluut het beste wat 
er te koop is op zekeringen gebied, maar 
zijn voorganger de Synergistic Research 
Blue Fuse is nog steeds een geweldige 
High-End zekering die alle apparatuur naar een veel hoger niveau brengt. 
 
  



 
 
Om de Blue Fuses maar eens de aandacht te geven die dit product verdient is 
besloten de Blue Fuse middels een aantrekkelijke maandaanbieding tegen een 
wel heel scherpe prijs aan te bieden waarmee elk serieus audio apparaat tegen 
bescheiden kosten een flinke upgrade gegeven kan worden, warm aanbevolen! 
 
Synergistic Research Blue Fuse 5x20mm uitvoeringen (adviesprijs: € 125,=)  
Nu voor € 95,= 
Bij aankoop van 2 stuks:€ 90,= p/st.  
Bij aankoop vanaf 3 stuks € 85,= p/st. 
 
 

Aanbieding Furutech DPS4.1 powercords: 
 
Peacock Audio komt met een messcherpe aanbieding op de mooiste Furutech 
DPS 4.1 power cords: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Furutech DPS4.1 met  
FI-50R-NCF connectoren 
Adviesprijs: € 1.725,= 

 
 
Bij aankoop van een Furutech DPS4.1 1,8 mtr. power cord afgemonteerd met  
FI-50R-NCF(*) connectoren krijgt u gegarandeerd: 

Minimaal € 500,= 

terug voor uw (ongeacht welk) inruil powercord. 
 

Ruilt u een bij Peacock Audio aangeschaft 
powercord in, dan krijgt u minimaal de volledige 
aankoopprijs als inruilwaarde terug. 
 

(*) andere uitvoeringen van het DPS4.1 powercord op aanvraag  



 
 

NIEUW: Furutech NCF Booster Brace 

 
Nieuw leverbaar in het Furutech leverprogramma is de Furutech de NCF Booster 
Brace, dit als aanvulling op de Cable Boosters voor kabels waarbij de 
connectoren horizontaal gemonteerd zijn ingeklemd kunnen worden in een NCF 
Booster. Daarentegen kunnen de nieuwe NCF Booster Braces toegepast worden 
op verticaal gemonteerde connectoren en op plekken waar geen NCF Booster 
passend te krijgen is. 
 

       
 

Ik heb al een setje NCF Booster Braces gemonteerd en de eerste luisterindrukken 

waren al meten positief, maar ik heb nog te kort geluisterd om een volledig 

uitgewerkte beschrijving te geven van mijn bevindingen voor in deze Nieuwsbrief, 

daarom in de volgende uitgave een uitgebreid verslag van mijn luisterervaringen 

met de NCF Booster Braces.  
 

Alvast de prijsindictie van de Booster Braces: € 157,50 p/st. 
 

NCF Booster Brace materiaal en constructie: 
 
 
 
 
  



 
 

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. 

 

Synergistic Research Blue Fuse occasions:  
Synergistic Research Blue Fuses 5x20mm en 6.3x38mm. 
Er zijn nog diverse waarden uiteraard worden deze geleverd in de 
originele verpakking. 
 
Nieuwprijs € 125,= 
Nu voor € 75,= 
  

 

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,= 

 

 

Live Cable Signature interlink:  
 

Live Cable staat bekend om het ongekende 3D 
karakter dat elke Live Cable in zich heeft. Deze 
Topklasse interlink kan zich meten met de beter 
kabels van de gerenommeerde 
merken. Deze 0.9 mtr. lange 
Signature interlink (in 
nieuwstaat) is een buitenkans 
voor wie de ultieme interlink upgrade wil maken. 
 

Nieuwprijs € 2.490,=  
Nu voor € 850,=  

 

 



 

 

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

 
 

 

 

Kemp Elektroniks QA Pluggen 
 
Beschikbaar zijn: een demo model QA Plug: 
Wordt geleverd in de originele verpakking met volledige 
garantie 
Nieuwprijs: € 195,=  
Demo prijs: € 155,= 
 
Een QA Plug occasion: 
Wordt geleverd in de originele verpakking. 
Nieuwprijs: € 195,= 
Nu voor: € 100,= 
 

 

Kemp Elektroniks SR Plug (demo model) 
 

Wordt geleverd in de originele verpakking met volledige 
garantie. 
 
Nieuwprijs: € 295,= 
Demo prijs: € 235,= 
 
 
 

 
QED Reference Audio 40 interlink 

 

Instapmodel interlink van QED, 60cm lange uitvoering in 
originele verpakking. 
 
Nieuwprijs: € 110,= 
Nu voor: € 60,= 
 
 

 



 
Isotek Initium power cord 

 

Instapmodel power cord van Isotek, 1,5 meter lange 
uitvoering in nieuwstaat. 
 
Nieuwprijs: € 89,= 
Nu voor: € 45,= 
 
 

 
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 manuals. De stands zijn in 
prima staat,  
 

Nieuwprijs set: € 1.500,= 
Nu voor: € 495,= (setprijs) 
 
 
 

 

Audio Magic Productions 
Speaker stands 
 

Speakerstands type Genta, uit staal 
(bodenplaat) en aluminium (stander), de 
holle zandgevulde stands staan op 
spikes (wordt geleverd met 2 
verschillende spike sets) 
 

Vraagprijs € 95,= (setprijs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Siemens zekeringhouder (3 stuks 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 zekering (naar 
keuze, 16A, 20A of 25A) + reservezekering 
 

Nieuwprijs: € 100,= 
Nu voor: € 70,= 
 
 

Live Cable SPA speakerkabel:  
 
Topklasse speakerkabel, 3 meter lange set, opgebouwd uit gevlochten en 
getwiste strengen 
verzilverd OFC koper 
gevat in Teflon®, 
afgemonteerd met fraaie 
vergulde Furutech 
connectoren FT-212R 
en FT-211R.  
De SPA speakerkabel 
heeft speciale anti-
vibratie voorzieningen 
opgenomen in de 
constructie: rondom 
gevat in katoen met 
speciale vibratie 
absorberende 
ommanteling en 
afgewerkt met fraaie 
aluminium kragen aan 
de uiteinden.  
 
 
Nieuwprijs € 4.990,=  conditie 10/10  
Nu voor € 1.650,=  
 

 

  



 

 

 

Live Cable Premium PLUS speakerkabel: 
 

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

 

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

 

 

Live Cable SPC verdeeldoos: 
 

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

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

 

 



 
 

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

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

 

 

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

Nieuwprijs: € 1.329,= 
Prijs: € 725,= 
 
 

 

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



 

PS Audio AC-12 netkabel: 
 

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

 
 

 
 

 

Uitverkoop demo connectoren: 
 

Oyaide C004e  
 
Geleiders van 
beryllium koper 
voorzien van een 
laagje platina met 
daar overheen een 
laagje Palladium (incl. de originele verpakking) 
 
Van € 360,=  
Voor € 170,=  
 

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

 

Power cords: Beschrijving: Prijs: 

 

 
Pink Faun PC-6 Power Cable 
(onafgemonteerd): 
Mooie kabel voor het zelf maken van netkabels. 
De allerlaatste reststukken nu met 50% korting! 
 
Nieuwprijs: € 49,= per meter 
 

 

 

 

 

 

€ 24,50 per mtr. 

  



 

 

 

 

 
Pink Faun PC-5 power cord (nieuw): 
De mooiste Pink Faun kabel van de rol: 
Indrukwekkend diep en strak laag 
gecombineerd met een verfijnde hoog 
weergave. Dit Pink Faun PC-5 power cord is 
1,2 mtr. lang en afgemonteerd met Furutech FI-
11 Rhodium connectoren, een zeer geslaagde 
combinatie. 
 
Nieuwprijs: € 279,= 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

€ 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: Beschrijving: Prijs: 

 

 
 

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

 

 

 

 

€ 550,= 

 

 

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

 

 

 

€ 150,= 

  



 

 
 

 

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

 

 

 

 

€ 200,= 

 

Speakerkabels: Beschrijving: Prijs: 
 

 

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

 
 

 

 
€ 225,= 

 

 

Tweaks: Beschrijving: Prijs: 

 

 

Nordost Sort Kone: 

Set van 11x Nordost Sort Kones  
(type BC = keramische kogel op een bronzen 
drager en base). 
 
Toepassing van de Nordost Sort Kone (3 onder 
een apparat, 4 onder een speaker) geven een 
enorme toename van de ruimtelijkheid, 
detaillering en snelheid; Ongekend! 
 
Ze hebben een vaste plek veroverd in mijn set!! 
 

Van € 1.595 voor € 700,=   

Ook los te koop voor € 70,= per stuk  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

€ 70,= 

 

 

 
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,= 

 



 

Apparatuur: 

 

Nagra Jazz voorversterker: 
 

 
 

High-End buizen voorversterker met 
losse voeding en remote control 
(volume, balans en ingangskeuze). De 
Nagra Jazz is de opvolger van de 
gerenommeerde PL-L en PL-P 
voorversterkers, de Jazz speelt op een 
beduidend hoger niveau als zijn illustere 
voorgangers. De Jazz is een pure 
Klasse A buizen voorversterker. 
Uitgevoerd met de optionele 
gebalanceerde XLR ingang en de 
ACPS-II voeding. De 3 buisjes in deze 
versterker zijn uiteraard voorzien van 
Duende Criatura buizendempers. De 
Nagra Jazz klink snel, dynamisch en 
open met een hoge mate van (Zwitserse)  
precisie en verfijning.  
De Nagra Jazz is in nieuwstaat en wordt geleverd in de originele doos met manual en alle 
toebehoren. 
 
Nieuwprijs: € 12.800,=  
Vraagprijs € 6.000,= 
 



 

Bach S 2 HE Monitor speakers: 
 

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

 

 

 
Uitverkooplijst Furutech power cord demo's: 

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

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

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

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

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

Uitverkooplijst power cords andere merken: 

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

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

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

 
 
 

Te koop in opdracht van klanten: 
 

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 ge-upgrade 
apparatuur die gebruik maken van 10x38mm 
zekeringen. 
 
Nieuw: € 69,= p/st. 
Vraagprijs: € 30,= p/st. 
 
  



 
 

Primare Primeline bi-wire luidsprekerkabel: 
 

Speakerkabel opgebouwd uit 99.9999% OPC koper flatline geleiders (á la 

Nordost). 2x 3 meter bi-wire uitvoering (op verzoek ook om te bouwen naar single 

wire) afgemonteerd met vergulde banaanstekkers/spades. Verrast door een 

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

doet vermoeden. 
 

 
 

Vraagprijs: € 100,= 

 

 

Nespa Professional Optical Disc Finalizer: 
 

De werking van dit apparaat is 
gebaseerd op een lamp die flitst met 
een lichtsterkte van maar liefst 1 
miljoen (!) Lux. 
Het idee achter de Nespa is 
gebaseerd op imperfecties die de 
productie van een CD of DVD met 
zich meebrengt.  
Het apparaat corrigeert deze 
onvolkomenheden en minimaliseert 
de reflecties en verbetert daarmee 
dus de uitlezing van een digitale disc. 
Al naar gelang de smaak van de gebruiker kan het aantal flitsen worden ingesteld 
op 30, 60 of 120 stuks. Er treedt een duidelijk hoorbare geluidsverbetering op na 
toepassing. Zie voor een uitvoerige beschrijving van de werking en effecten op bv. 
Hi-Fi.nl. Het apparaat functioneert naar behoren.  
 
Vraagprijs: € 175,= 
 
  



 
 
Live Cable SPC interlink (speciale Furutech CF uitvoering): 
De bekende Live Cable SPC interlink maar dan in een speciale uitvoering met de 
High-End Furutech piëzo carbon CF-106R connectoren waarmee deze interlink 
nog een grote sprong vooruit maakt t.a.v. definitie, verfijning en gelaagdheid in het 
geluidsbeeld, met behoud van het unieke Live Cable 3D karakter. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwprijs: € 1.690,= 
Nu voor € 550,= 
 
 
 
 

 
Fusion Audio Romance PC-2 power cord: 
 

Een warm en gemoedelijk power cord, 1,5 meter 
lang, met en hoge mate van muzikale 
betrokkenheid. Een powercord met een “300B 
buizenkarakter”. 
 

Nieuwprijs: € 1.100,=  
Vraagprijs € 575,= 
 
 

PS Audio AC-10 power cord: 
 

1 mtr. lange uitvoering in perfecte staat. Een 
powercord met een vrij gemoedelijk 
klankkarakter. Geleiders uit PCOCC single 
crystal koper, dubbel afgeschermd en met een 
complexe geometrie: Holle geleiders, 
rechthoekige geleiders en verschillende 
geleider diameters. 
 

Nieuwprijs: € 799,=  
Vraagprijs: € 300,= 


