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High-End audio begint in de meterkast! 

 

Voor sommigen doet bovenstaande uitspraak wellicht 

nog een wenkbrauw fronsen, voor velen, vaak al wat 

verder gevorderde audiofielen, is dit een bevestiging 

wat ze al wisten: High-End audio begint in de 

meterkast!  

Goede stroom = gezonde voeding: de basis van het 

begin van een echt goede audioset. Investeren in 

een goede stroomvoorziening is zeker  niet per 

definitie het aanschaffen van en netfilter, nee eerder 

het tegendeel. Geeft een fractie van het bedrag uit 

van wat je in gedachte had om aan een netfilter te 

besteden en laat je goed voorlichten voor het 

aanleggen van een goede audiogroep passend bij je 

set en klankmatige voorkeur.  



 

Peacock Audio is specialist op dit gebied, niet alleen voor het leveren van de benodigde 

materialen en installatie instructies, maar vooral voor en goed en gedegen advies voor het 

maken van de juiste keuzes in deze. En een goed advies begint met het inventariseren van 

de wensen eigen en om zo te bepalen welke oplossingen er passen binnen het gegeven 

budget en matchen met de klankmatige voorkeur van de klant. Zo simpel is dat, maar geen 

enkele audiozaak focust op dit zo belangrijke aspect van serieuze audio. 

In deze nieuwsbrief komen enkele belangrijke aspecten aan bod van de aanleg van een 

aparte audio stroomvoorziening 

 

Hoofdzekering: 

De eerste schakel in de keten is de hoofdzekering, deze is eenvoudige zelf te vervangen 

door een audiofiele silver fuse die al meteen een stuk geraffineerder en verfijnder klinkt als 

de standaard zekering. Je hebt alleen de hulp van een elektricien nodig om de zegel weer 

aan te brengen op het kastje van de hoofdzekeringhouder (ik weet uit ervaring dat het zonder 

verzegeling geen invloed heeft op het eindresultaat 😊, maar regels zijn regels…). Maar dat 

maar wellicht is het niet onverstandig om dit simpele klusje in zijn geheel door een elektricien 

te laten doen.  

Alle voorkomende type hoofd-zekeringen zijn uit voorraad leverbaar. 

 

Hoofdschakelaar: 

Daarna komt de hoofdzekering: meestal een 40A type maar 

deze te laten vervangen door een zwaardere uitvoering 

heeft zeker klankmatige voordelen b.v. een 125A type. 

Deze zwaardere schakelaar hebben grotere contacten en 

een krachtigere veerbekrachtiging van de schakel contacten 

waarmee minder verliezen optreden: klankmatige winst: 

meer kracht en dynamiek. Een zinvolle upgrade maar een 

veel hogere prioriteit is het om aandacht te besteden aan de 

aardlekschakelaar. 

                 125A hoofdschakelaar +/- € 100,= 

 

Doepke Audio verantwoorde aardlekschakelaars: 

 

Ik kom nog heel veel klanten tegen die 

echt hele mooie audiosets hebben die nog 

altijd aangesloten zijn met de ‘standaard’ 

aardlekschakelaar van de huisinstallatie in 

de keten van de audiogroep: de 

hoofdzekering is dan vaak al ge-upgrade, 

de beste zekeringhouder met de best 

matchende zekeringen of een GigaWatt 

schakelaar al  geïnstalleerd, maar de 

aardlekschakelaar als zwakke schakel in 

de keten die elk ‘audio feestje’ weet te verstieren, is dan vaak over het hoofd gezien als 

grootste boosdoener in de audio keten.  

  



 

Ik nodig iedereen uit die dit nog nooit gehoord/vergeleken heeft maar eens uit het verschil te 

komen beluisteren in de Peacock Audio luisterruimte: Met de standaard aardlekschakelaar 

uit de huisinstallatie in de stroomvoorziening is het een aderlating voor hoogwaardige audio 

beleving. Niet iedereen durft het aan (om welke reden dan ook) om de aardlekschakelaar te 

omzeilen hoewel dat volgens de NEN 1010 installatie norm onder bepaalde omstandigheden 

wel mag. Maar een Doepke audio verantwoorde aardlekschakelaar (in de plaats van of 

parallel aan de bestaande aardlekschakelaar) in de audiogroep opnemen doet zo enorm veel 

goeds qua snelheid, verfijning en ruimtelijke weergave zeker in en bovenmodale audioset. 

Daarom deze maand 10% korting op de beide uitvoeringen van de Doepke 

aardlekschakelaars. Welke uitvoering het best geschikt is voor uw specifieke toepassing: 

stuur me maar een foto van de meterkast en aan de hand daarvan kan ik adviseren welke 

uitvoering de juiste oplossing is. 

Uiteraard zijn de Doepke aardlekschakelaars vrijblijvend thuis op proef te beluisteren, maar 

pas op, na het zelf ervaren van de verschillen is er geen weg terug meer! 

 

Maandaanbieding: 10% korting op de audiofiele Doepke aardlekschakelaars(*): 

Doepke DFS 2 F Audio Grade Aardlekschakelaar: Van € 600,= voor: € 540,= 

Doepke DFS 4 F Audio Grade Aardlekschakelaar: Van € 845,= voor: € 760,= 

Bij aanschaf van en Siemens Ultimate zekeringhouder + Doepke aardlekschakelaar 

ook 10% korting op een Siemens zekeringhouder en bijbehorende zekeringen(*) 

(*) Maandaanbieding geldig tot en met 31 mei 2021 

 

Audio Magic meterkast zekeringen: 

Daarna komt het volgende meterkastelement: de zekeringhouder (of een GigaWatt 

schakelaar). Voor wie een zekeringhouder heeft is er interessant nieuws: Audio Magic 

zekeringen. Ik had ze al een tijdje in het vizier om ze eens te testen, maar de hoge prijs 

weerhield me ervan want wie gaat nu dergelijke bedragen uitgeven voor een meterkast 

zekering, zo belachelijk goed kunnen ze niet zijn, zeker niet als je weet wat een GigaWatt 

meterkastschakelaar doet. Maar op aandringen van en klant heb ik toch maar een setje te 

leen gevraagd bij de importeur om zelf maar eens te ervaren wat Audio Magic maakt. Audio 

Magic: “Magisch” geluid uit zoiets ‘onbenulligs’ als een meterkast zekering, we gaan het 

beleven was mijn insteek…. 

Als basis voor de Audio Magic zekeringen dienst 

een standaard zilver zekering, ze hebben nog 

niet eens de moeite genomen om de merknaam 

van de originele zekering ‘Legrand’, te 

verwijderen: gewoon wat “Audio Magic” van hun 

eigen zekering formule toevoegen via en klein 

gaatje wat ze in een van de eindkapjes geboord 

hebben, eigen naam stickertje erop maar 

afwerking is ronduit slordig, “geeft niet klinkt toch 

wel” moeten ze bij Audio Magic gedacht hebben. 

En verdraaid achteraf geeft ik ze gelijk, al had ik voor dat geld wel een perfecte afwerking 

verwacht! 

  



 

Een van de drie audiogroepen van mijn demo set is uitgevoerd met een Siemens 

zekeringhouder die voorzien is van twee zekeringen. Normaal gesproken 1x Pink Faun en 1x 

Hi-Fi Tuning Supreme-3 Copper, een uitgekiende combi die voor mij de mooiste balans 

geeft, ten minste tot nu toe… 

Toen de beide Audio Magic zekeringen vergeleken:  

- SHD Beeswax Fuse 

- Premier Ultimate Fuse 

Om te beginnen met de SHD Beeswax in de fase lijn van de zekeringhouder: deze klinkt veel 

mooier dan elke andere zekering die ik tot nu toe ooit gehoord heb. Meer rust luchtigheid 

ruimte tussen de instrumenten en muzikale verfijning. Kortom top, ruim 4x zo duur als de HiFi 

Tuning Supreme-3 Copper en de Pink Faun Rhodium zekeringen, maar met een SHD 

Beeswax Fuse krijg je ook heel iets anders te horen!! 

Toen de Premier Ultimate: dit slaat werkelijk alles!! Zoveel meer verfijning lucht, en een 

compleet losse plaatsing van stemmen en instrumenten in de ruimte (vooral meer breedte 

maar ook diepte in de afbeelding) ongekend! Dit brengt iets wat ik nooit verwachtte nog uit 

mijn digitale deel van de audioset te horen. Met de Premier Ultimate zekering wordt de 

ultieme analoge klank van een draaitafel best aardig benaderd, iets wat ik niet voor mogelijk 

hield met mijn DCS speler. 

 

De toevoeging van een tweede Audio Magic zekering in de nuldoorgang van de Siemens 

zekeringhouder ipv. de 25A Pink Faun Rhodium zekering gaf nog wel een verbetering, 

weliswaar niet vergelijkbaar met de zekering in de fase lijn maar zeker substantieel. Het 

wordt nog opener en verfijnder en ook weer net een tikje gemoedelijker tov, de Pink Faun 

zekering die eerst in de nuldoorgang zat. Mijn voorlopige conclusie: een Audio Magic 

zekering heeft al 85% van de haalbare verbetering, een tweede is, gezien de prijzen gelukkig 

niet persé noodzakelijk (maar wel een zinvolle aanvulling voor wie sublimiteit tot het uiterste 

wil drijven op aspecten als openheid en verfijning. 

 

Wat maakt de Audio Magic zekeringen nu zo goed? Ik weet het niet, ik kan wel de fabrikant 

citeren die het volgende ervan weet te vertellen:  

The Premier Ultimate Fuse is filled with a 1/3 anti-vibration material and 2/3 Super Black Out 

mixture for even better EMI and RF control. Audio Magic added their new Core Technology 

to this fuse. The result is superior sound; extremely relaxed, organic reproduction with plenty 

of space and a deep stage. 

Wat is er zelf nog aan toen kan voegen is: “I couldn’t agree more!!” 

 

Wat een bedrag voor een stompzinnige meterkast zekering; veel geld?: Ja, (te) duur? Nee 

absoluut niet! Want voor € 360,= is geen 

grotere stap vooruit te maken met een goede 

audioset, en ook niet door het 3-voudige van dit 

bedrag te investeren in iets anders. Het enige 

wat in enige mate qua spectaculair ruimtelijk 

effect te vergelijken is met de Audio Magic 

zekering is de RuWi (zie het artikel elders in 

deze Nieuwsbrief): een tweak die stemmen en 

instrumenten werkelijk in een 3-dimensionale   



 

ruimte projecteert een zelfde effect merkte ik ook met deze Audio Magic zekering al wordt 

met de zekering voornamelijk het beeld losser en breder neerzet, de RuWi doet dat ook maar 

geeft naast losheid in de breedte voornamelijk een ongekende diepte en losheid in het 

geluidsbeeld.  

Een andere tweak die ook zo spectaculaire werking geeft op vergelijkbare aspecten in de 

Furutech ClearLine NCF Plug, deze geeft ook een enorme openheid, verfijnde weergave en 

meer details en ruimtelijkheid. Maar alles heeft een keerzijde: overdaad schaadt: te veel 

verbeteren/bijsturen met bijvoorbeeld twee Premier Ultimate zekeringen en een Furutech 

ClearLine NCF Plug direct in de verdeeldoos van het digitale deel van de set gaat de set 

ongelofelijk open, verfijn en luchtig klinken maar het gevaar van verlies aan focus en 

precieze plaatsing dreigt hiermee verloren te gaan. Maar zoals zo vaak: al het goede met 

mate toepassen… 

 

De verbeteringen met de beide Audio Magic zekeringen zijn qua klankbeeld zijn ronduit 

spectaculair (mag ook wel voor dat geld), luchtigheid, ruimtelijkheid en een perfect stille 

achtergrond veel meer wordt hoorbaar en door de perfect stille achtergrond zijn de fijnste 

nuances en details ineens hoorbaar die met elke andere zekering combinatie gewoonweg 

verdwijnen in de achtergrond. Opvallend is de verfijning in het laag, de laagweergave heeft 

veel meer detaillering gekregen. Net zoals elke andere zekering hebben de beide Audio 

Magic zekeringen ook en bepaalde signatuur die ik zou willen omschrijven als gemoedelijk 

rond en een tikje warm en een duidelijke focus op het middengebied. 

Het kwaliteitsverschil met de alle andere tot nu toe leverbare zekeringen is dermate groot dat 

de verschillen tussen alle andere zekeringen verwaarloosbaar zijn zeker tov. de Audio Magic 

Premier Ultimate. De Audio Magic zekeringen zijn dan wel 4-5x duurder dan de Hi-Fi Tuning 

en Pink Faun zekeringen maar ook minstens 5x beter!! 

Maar nu terug, de vergelijking van de beide Audio Magic zekeringen: De Premier Ultimate en 

de SHD Beeswax: geen concurrenten van elkaar (ten minste in mij toepassing), de Premier 

Ultimate gaat op alle gebieden (tenminste in mijn set) veel verder en presteert (in mijn setting 

alleen op het digitale deel van de set) op een hoger niveau dan de SHD Beeswax, die op 

zich al een hele mooie zekering is.  

Natuurlijk ga ik niet over ‘een nacht eis en heb een vaste klant gevraagd om ook eens een 

vergelijkende test te doen in zijn (bijzonder mooi uitgebalanceerde) set: de eerste 

gebruikersreactie: 

 

Hi Antoine, 

Mijn dank dat ik ze van je heb mogen testen. 

De Premier Ultimate fuse is echt een aanrader. Je hoort het verschil al bij de eerste 

seconden. Het beeld is groot en diep. De akoestiek van de opname is duidelijk hoorbaar. Het 

staat hiermee losser in de ruimte. De plaatsing is echt voortreffelijk. Het geluid is zeer 

realistisch. 

Het is misschien veel geld voor een fuse maar een andere upgrade gaat je dan wel meer 

kosten. 

Hgr Mark 

 

  



 
Conclusie: SHD Beeswax zekering is zondermeer erg goed, maar met de Premier Ultimate 

zekering gaat er voor dezelfde prijs, een andere muzikale dimensie open. Ik heb er meteen 

een aantal bijbesteld om als demo te fungeren want die Audio Magic Ultimate Premier 

zekeringen gaan er bij mij niet meer eruit!  

De Audio Magic Premier Ultimate zekeringen zijn nu ingespeeld en vrijblijvend te beluisteren 

in de Peacock Audio demo ruimte of als demo op te sturen. 

 

Zeker voor digitale toepassingen de mooist denkbare zekering, in mijn set speelt het analoge 

deel met voornamelijk buizenversterkers en een draaitafel op een GigaWatt schakelaar voor 

kracht dynamiek en verfijning, maar het digitale deel van de set is met de Audio Magic 

zekering zo open en luchtig gaan klinken met een betrokkenheid die ik tot voor kort niet 

mogelijk hield vanuit een CD speler.  

 

De CD speler heeft het prestatie gat (qua betrokkenheid en muzikale beleving) voor een 

belangrijk deel ingelopen alleen maar door de toepassing van de Audio Magic Ultimate 

Premier zekering, iets wat ik tot voor kort niet voor mogelijk gehouden heb. Ik luister weer 

met veel genoegen naar CD’s (ongekend 😊) en mooie CD opnames die alleen aan op CD 

verschenen zijn klinken nu veel analoger: meer lucht ruimte en betrokkenheid.  

 

Ik verwacht van veel klanten zich nu afvragen wat de verschillen zijn met de Gigawatt 

meterkast schakelaar en een mooie vergulde Siemens X-treme zekeringhouder met Audio 

Magic Premier Ultimate zekering. Mijn mening hierover is als volgt: de Gigawatt schakelaar 

geeft veel meer dynamiek, druk en drive als elke andere zekering heb ik altijd beweert en dat 

blijft na de Audio Magic zekering ervaring gewoon overeind staan. De Audio Magic zekering 

is niet dynamischer als een Hi-Fi Tuning of Pink Faun zekering. De Audio Magic gaat verder 

qua natuurlijkheidsbeleving dan de GigaWatt schakelaar, die is neutraal met een lichte 

neiging naar fris, maar zeker dynamischer en krachtiger maar heeft iets minder 

betrokkenheid. 

In mijn set spelen de versterkers en de draaitafel op GigaWatt meterkast schakelaars en nu 

CD speler, DAC en up-converter (het digitale deel van de set) op een Siemens X-treme 

zekeringhouder. Nu de CD speler als digitale bron zijn stroom aanvoer krijgt door een Audio 

Magic Premier Ultimate zekering is het prestatieniveau van de draaitafel een stuk dichter 

benaderd qua betrokkenheid, luchtigheid, muzikale beleving en betrokkenheid (maar het blijft 

digitaal, en dat zal het in mijn set nooit het niveau van vinyl evenaren 😊) 

 

Audio Magic zekeringen: de naam dekt de lading, geen naamskeuze voor deze zekering is 

beter passend dan Audio Magic! 

 

Als we van af de meterkast de keten verder volgen naar de audioset gaat dat via de 

audiogroep kabel. In de vorige Nieuwsbrief is er vel aandacht besteed aan de leverbare 

audiogroep kabels van Furutech, maar ook in een prijsvriendelijker segment is er voldoende 

keuze in audiogroep kabels. 

 

 

 

 



 

(Budget) audiogroep bekabeling: 

De goedkoopste van de audiogroep kabels die in de Peacock luisterruimte te beluisteren (en 

te vergelijken is met een standaard ‘huis-tuin en keuken’ stroomvoorziening) is de Belden 

kabel van het type 19364 

Deze kabel is folie 

afgeschermd, de geleiders zijn 

van koper: 3x 2,1mm2 en de 

isolatie is van PCV opgevuld 

met jute opvuldraden. 

Geen grotere stap vooruit tov. 

de standaard stroomvoorziening 

als met deze Belden kabel, en 

dat voor maar € 8,50 per meter! 

Met de Belden kabel als 

audiogroep kabel hoor je meer 

detaillering tegen een stiller 

achtergrond, meer muzikale 

nuances worden ineens hoorbaar wat bij de standaard huisinstallatie gewoon niet 

waarneembaar is. Je moet het gehoord hebben om te bevatten hoe groot dit verschil is. 

Geen enkele klant die is komen luisteren heeft ooit 

maar twijfel gehad dat dit een enorme stap vooruit is 

qua muziek beleving. 

Gaan we een stap verder qua audiogroep bekabeling 

dan komen we bij de  Hi-Fi Tuning Supreme-3 Cryo 

kabel waar een prijkaartje aanhangt van € 25,= per 

meter. Deze kabel is compleet anders van opbouw: 3x 

2,5mm2 solid core geleiders, Polyolefin isolatie en de 

beide fase en nul draden zijn afzonderlijk afgeschermd 

en het geheel is cryogeen gehandeld. Ten opzichte 

van de Belden kabel klinkt de Hi-Fi Tuning kabel 

verfijnder, frisser en opener. Nog meer detaillering 

wordt hoorbaar en de ruimtelijkheid in het geluidsbeeld 

neemt met flinke stappen toe.  

 
De kwalitatief volgende stap verder is de GigaWatt LC-Y-EVO kabel een forse maat groter 

qua afmetingen , maar toch nog steeds probleemloos door de standaard electra buis te 

trekken. De GigaWatt kabel is net als de Hi-Fi Tuning kabel opgebouwd uit 3x 4mm2 solid 

core geleiders gemaakt van 99.997% puur koper, en bovendien onderworpen aan een 

gloeiproces (zeer langzaam afkoelen), 

waardoor ze een uniforme structuur en 

ook een betere geleiding krijgen. De 

isolatie bestaat uit twee lagen: de buiten 

laag is een flexibel maar taai 

isolatiemateriaal met een zeer lage 

diëlektrische waarde heeft, de binnenste 

isolatielaag gemaakt van een transparant   



 

polymeer welke zeer goede dempende eigenschappen bezit. Deze uitgekiende materiaal 

combinatie zorgt ervoor at de GigaWatt LC-Y EVO kabel toch weer een stap verder gaat dan 

de Hi-Fi Tuning kabel: net wat strakker in het laag, meer nuancering en het rauwe randje 

maakt plaats voor muzikale nuancering. 

De GigaWatt LC-Y EVO kabel kost € 33,= per meter. 

 

De audiogroep kabel vanuit de meterkast mondt uit in een wandcontactdoos, nog zo’n 

kwaliteitsbepalende schakel in de audio stroom voorziening keten. Qua audio verantwoorde 

wandcontactdozen is er eigenlijk maar 1 serieus merk op de Nederlandse markt: Furutech al 

de andere áudiofiele’ wandcontactdozen zijn zo ver ik weet de types die ook bij de 

bouwmarkt te koop zijn maar dan met een High-End ogend frontplaatje. 

De Furutech types die geschikt zijn voor opbouw of inbouw zijn: 

FP-SWS-G (ook in dubbele uitvoering leverbaar)  

- FT-SWS-R  

- FT-SWS-NCF (ook in dubbele uitvoering 

leverbaar) 

 

 

De C-Lock SE wandcontactdoos wat een verregaande optimalisering is van de Furutech  FT-

SWS-R-NCF: deze heeft een afschermde RVS ring (geaard om ingestraalde stoorstraling af  

te voeren) en met optimale trilling dempende voorzingingen. De Ultieme wandcontactdoos 

die een ongekende mater van rust in je geluidsbeeld brengt. 

 

Aandacht besteden aan deze 5 cruciale schakels (hoofdschakelaar, aardlekschakelaar, 

zekeringhouder/zekeringautomaat, audiogroep kabel en wandcontactdoos) van de 

audiogroep zet een fundament neer tegen relatief kleine investering, dergelijke verbeteringen 

zijn niet of nauwelijks te realiseren met, voor de meesten audiofielen voor de hand liggende 

upgrades, als een betere speakerkabel of interlink, zelfs niet als je hier het 3-voudige in zou 

investeren. De verbeteringen in de audiogroep brengen je veel verder dan welke andere 

upgrade elders in de set dan ook. 

Maar zoals gezegd: een goed advies in dit verbetertraject is cruciaal: domweg maar wat 

aanschaffen, “want ik las op een forum dat dat het beste was”, leidt zelden tot een optimaal 

resultaat, vandaar dat Peacock Audio hier graag helpt om de best passende keuzes te 

maken.  



 

Nieuwe ontwikkelingen van RuWi factory: 

 

Het motto van Ruud van Well, de geestelijk vader van de RuWi factory producten is dan ook 

“hoe eenvoudiger hoe beter” en toch heeft een geruime tijd geduurd voor de compleet 

nieuwe uitvoering van de RuWi audio unit productie rijp was. De uiterlijke vorm is compleet 

anders als die van de vorige RuWi audio uitvoering, die had twee bolvormige antennes in 

een rechthoekige behuizing. 

De nieuwe uitvoering ziet er heel anders uit: het bovenblad is 30 x 30 cm met een hoogte van 

45 cm en de unit geeft uitzicht op de vier vrije spoelprinten welke twee aan twee 

tegengesteld geschakeld zijn voor een optimaal scalair veld waardoor er geen antennes 

meer nodig zijn.  

In de voet van de RuWi audio unit zit een digitale generator welke twee apart in te stellen 

uitgangen heeft met geheugen instelling opslag. Bij deze nieuwe platte uitvoering treedt de 

scalaire energie direct uit via de spiraalvormige antennes in de vier printplaten. 

De voet die apart bijbesteld moest worden bij de vorige versie, is bij de nieuwe uitvoering bij 

de prijs inbegrepen. 

 

De werking van de nieuwe RuWi uitvoering is 

minimaal net zo verbluffend als die van de vorige 

uitvoering met de antenne bollen: een fenomenaal 

effect, dat helaas niet door iedereen waargenomen 

wordt, er zijn ervaren audioliefhebbers die het 

simpelweg niet waarnemen en ook genoeg totaal 

niet in High-End audio geïnteresseerde test 

personen gehad die meteen de effecten     RuWi audio Mk1 



waarnemen: “de muziek krult om me heen” en “ik kijk nu de diepte in”, is wat ze vertellen 

over de werking. Audiofielen kunnen dat mooier beschrijven als luchtigheid, meer timbre 

muzikaliteitsbeleving, instrumenten los van elkaar in de ruimte etc., maar ze horen beide 

hetzelfde (en ja, een enkeling neemt gewoon niets 

waar…☹).  De nieuwe RuWi’s zijn te beluisteren 

bij de fabrikant Ruud van Well in Zundert (en 

binnenkort ook bij Peacock Audio in de 

luisterruimte). Ruud demonstreert dat de Ruwi’s 

ook op een simpele basic audio installatie 

verdraaid effectief zijn en op een hoogwaardige 

audioset in de RuWi luisterruimte is het verschil 

zelfs zodanig dat je na zo’n demo denkt: “hoe kan 

ik nog zonder…”. 

 

De prijs van de RuWi audio unit in de nieuwe  

uitvoering is trouwens gelijk gebleven: € 975,=    RuWi audio Mk2 

 

 

Nieuw: RuWi Ionisator:  
 

Geïoniseerde lucht heeft een 

positief effect niet alleen voor de 

gezondheid, maar het verandert de 

muziek beleving in de ruimte. Vraag 

me niet waarom, maar als ik de 

IonizAIR units (ik gebruik twee van 

deze units van Kemp Elektroniks in 

mijn luisterruimte) aanzet dan klinkt 

het veel aangenamer nadat de lucht 

in de ruimte na zo 15 minuten 

verzadigd is met geïoniseerde lucht. 

De geluidsbeleving verandert als 

volgt: zonder ionisator sta je als 

luisterraar achter in de zaal: het 

beeld speelt zich voornamelijk voor 

je af. Met geïoniseerde lucht in de 

ruimte schuif je virtueel van de achter in de zaal naar rij 5: veel meer betrokkenheid en je 

bevindt je pal voor het orkest in plaats van op grote afstand. 

RuWi maakt de bovengenoemde Scalaire energie units en deze blijken ook sterker te werken 

in een ruimte met geïoniseerde lucht: RuWi Scalaire unit + RuWi Ionisator: 1+1= 3 

Omdat Kemp Elektroniks gestopt is met de verkoop van hun IonizAIR is RuWi nu de enige 

leverancier van lucht ionisatoren voor audio toepassingen. De RuWi ionisator heeft een 

gebruikelijke netspanning aansluiting (geen adapter) de aan de bovenzijde uittredende lucht 

wordt geïoniseerd door maar liefst 10 ioniserende elementen (carbon borstels), als je je hand 

erboven houdt voel je de luchtstoom van geïoniseerde lucht.  

  



 

Afmetingen RuWi ionisator: 20x13 en 6 cm hoog (formaat flinke sigarendoos) en moet bij 

voorkeur op enige hoogte geplaatst worden in de ruimte, minimaal 1.2 mtr. om de ruimte 

goed te kunnen vullen met geïoniseerde lucht. De RuWi ionisator is leverbaar in twee 

uitvoeringen met rechte hoeken of met afgeronde hoeken, beide in fraai rubberwood (een 

milieu-vriendelijke houtsoort afkomstig van rubberplantages) de rubberwood standaard voor 

de RuWi ionisator is als optie bij te bestellen. 
 

De prijs van de RuWi Ionisator bedraagt € 140,= 

 

 

Nieuw: Furutech e-TP80ES NCF: 

 

De deels gefilterde 8-voudige verdeeldoos eTP80-E verdeeldoos is een oudgediende in het 

Furutech leverprogramma, maar deze is nu ge-upgrade in pasgeleden in twee uitvoeringen 

verschenen waarbij twee verbeteringen zijn doorgevoerd. Eerlijk gezegd was de ‘oude’ 

eTP80E nooit mijn favoriet, ik vond het maar ‘vlees nog vis’, maar de fors ge-upgrade nieuwe 

NCF uitvoering heeft wel dermate interessante klankmatige voordelen dat ik nu na uitgebreid 

beluisteren definitief overstag ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De S toevoeging, staat voor de toegepaste verbeteringen in de interne filter- en 

beveiligingscircuits. Verder heeft de eTP80 verdeeldoos in deze meest luxe uitvoering een 

NCF upgrade op de inlet en outlets, deze NCF upgrade ken ik van andere Furutech 

verdeeldozen en dit was altijd een enorme sprong vooruit tov. de modellen die deze NCF 

upgrade nog niet hadden. 

De nieuwe MOV-technologie zorgt voor een effectieve beveiliging tegen piekspanning van 

buitenaf, bijvoorbeeld blikseminslag. Het MOV circuit van de e-TP80ES zal in dat geval 

automatisch de stroom naar de EMI-filterlijn van de hoofdprintplaat onderbreken om 

kortsluiting te voorkomen en zo het aangesloten audiosysteem effectief beschermen.  

 

Deze eTP80ES-NCF vult het gat tussen de eTP60 / eTP66 en de eTP609E-NCF die laatste 

vind ik echt het Furutech stekkerblok highlight, en de nieuwe e-TP80ES-NCF met een prijs 

van € 980,= vult qua prijs maar ook qua prestaties het gat tussen de instapmodellen en de  

€ 1.800,= kostende eTP609E-NCF verdeeldoos.  



 

Naast de genoemde upgrades heeft de eTP609E-NCF ook de verbeterde dempingvoeten 

van de f-TP615E, en resetbare zekering een hoogwaardige aan/uit schakelaar en een 

externe aarde aansluiting, wat zou je nog meer willen…. De interne component en vooral 

kabel keuze is cruciaal, en daar is voor de eTP80ES-NCF zeker niet op bezuinigd: 2,5mm2 

hoogwaardige Furutech interne bekabeling, sterbekabeling met schroefcontacten, 

hoogwaardige filtercomponenten, en GC-303 EMI dempingsmateriaal. 
 

  

Het hart van de Furutech eTP80ES-NCF verdeeldoos 

 

De Furutech eTP80ES-NCF verdeeldoos is na uitgebreid inspelen natuurlijk aan een 

vergelijkende luistertest onderworpen: hoe presteert deze verdeeldoos en wat is het verschil 

(met digitale apparatuur aangesloten) tussen de gefilterde ne de ongefilterde uitgangen? 

Op de gefilterde uitgangen klinkt het schoner, stiller en dat geeft een duidelijke breder en 

losser beeld. Ongefilterd is de piano van het combo van Toets Tielemans gewoon een 

maatje kleiner (geen vleugel maar een huiskamer pianootje), je levert in qua timbres en het 

geheel klinkt minder doortekend. 

Het applaus waar deze mooie live opnamen mee begint wordt meer versmeerd, klinkt rauwer 

en het instrumentale klankbeeld mist de verfijning en een deel van de nuancering. Gefilterd is 

het applaus om te beginnen breder en losser. 

 

Als vergelijkingsmateriaal is de Furutech eTP609E erbij 

gehaald: Met de 609E-NCF is er vooral meer rust, 

autoriteit in het geluidsbeeld en daarmee meer 

betrokkenheid bij de muziek, hoewel de gefilterde 

uitgangen naar mijn idee net iets meer gelaagdheid 

brachten dan ik hoor met de eTP609E-NCF, maar 

verder gaat de 609 gewoon op alle fronten verder. Maar 

de Furutech eTP80ES-NCF is een mooie brug qua prijs 

en prestatie tussen de eTP60 (en eTP66) en de 4x zo 

dure eTP609E-NCF .          Furutech eTP-609E-NCF: € 1.800,= 

 

https://furutechwebshop.nl/winkel/furutech-f-tp615e/


 

Peacock Audio laagspanningskabels 

 

Na overtuigende testen door vele klanten is het algemeen 

bekend aan het worden dat de laagspanningskabels tussen 

(audiofiele) externe voeding en  het met laagspanning aan te 

sturen apparaat ook erg bepalen zijn voor het eindresultaat. 

Geen verrassing want het is gewoon een voedingskabel al 

gaat het maar op 9, 12 of 15 Volt, ook deze voedingskabels 

zijn bepalend voor de uiteindelijke geluidskwaliteit. 

Peacock Audio heeft de laatste tijd een complete lijn van zeer 

hoogwaardige laagspanning voedingskabels uitgebracht, 

opgebouwd uit hoogwaardige materialen net zoals bij goede 

powercords: hoogwaardige koperen geleiders, goed 

afgeschermd en met hoogwaardige connectoren van Oyaide, 

het enige merk dat echte High-End connectoren heeft voor een dergelijke toepassing. 

 

Topklasse ‘Dual Core 7N PC-OCC Copper’ en ‘Quad Core 7N PC-CC Copper’ 

laagspanningskabels met vergulde Oyaide connectoren als verbindingskabels tussen de 

externe voeding en aan te sluiten apparaat. Uiteraard volgens goed Peacock Audio gebruik: 

Volledig naar wens op maat gemaakt! 

 

De nieuwe Quad Core laagspanningskabel is ge optimaliseerd met dank aan een zeer 

kritische testende klant die gedetailleerde luistertests uitgevoerd heeft en aan de hand van 

zijn opmerkingen zijn diverse verbeteringen doorgevoerd aan de Dual Core uitvoering van de 

laagspanningskabel. Wat niet veranderd is, is het materiaalgebruik: nog steeds een kwartet 

7N OCC koperen geleiders maar qua configuratie zijn er verfijning en doorgevoerd waardoor 

de verfijning van de Dual Core gecombineerd worden met de krachtige weergave van de 

voorgaande Quad Core uitvoering. Het resultaat is en Quad Core kabel die door de 

verbeterde interne constructie een hoge mate van verfijning combineert met een krachtig 

geluidsbeeld, en dat met behoud van de prijsstelling van de voorgaande uitvoering van de 

Quad Core kabel. 

 

Klanten review van de nieuwe uitvoering Quad Core laagspanningskabel: 
 

Hoi Antoine,  

Ik heb de beide Quad Core DC voedingskabels uitvoerig vergeleken. Het blijkt dat de laatste 

nieuwe uitvoering duidelijk hoorbaar beter in balans in hoog, midden en laag. 

Een algemene indruk: De Dual Core: heel helder en verfijnd, maar minder dynamiek en body. 

Oude model Quad core: Meer volume, meer body meer dynamiek. De (nieuwe) Quad core: 

geeft zowel body en dynamiek plus een verfijnd hoog. (lees: beter in balans). 

Gr. Jan 

  



 

Prijstabel Peacock Audio laagspanning kabels: 

 

 
 

Er wordt nu nog de laatste hand gelegd aan een instap uitvoering van de Dual Core kabel 

leverbaar; de Dual Core Light, opgebouwd vanuit een dezelfde filosofie (interne constructie 

en afscherming) maar met enige concessies op de geleider en connector keuze. De instap 

prijs van de Dual Core ‘light’ laagspanningskabel zal: € 75,= bedragen voor een 0,5 meter 

lange kabel (+ € 3,= per 10cm) 

 

 

6moons review van de Furutech DPS-4.1: 

 

De Furutech DPS-4.1 Alpha 

OCC DUCC kabel is dé 

referentie stroomkabel binnen 

het assortiment van Furutech. 

Het online magazine Six Moons 

heeft de mogelijkheid gehad 

om deze kabel te testen en 

heeft hier een mooie review 

over geschreven. Ik ben blij dat 

de bekende 6Moons recensist 

Srajan Ebaen heeft zijn 

deskundige licht laten  

over de Furutech DPS4.1   De door 6Moons beoordeelde uitvoering van de DPS4.1 

kabel, de mooiste Furutech  

powercord leverbaar vanaf de rol, en dus volledig naar wens te laten confectioneren door 

Peacock Audio. Wat de recensist sterk benadrukt is (wat ik al jaren betoog) dat het 

powercord tussen de wandcontactdoos en de verdeeldoos van de audioset, verreweg het 

belangrijkste powercord van de set is: alles wat daar verloren gaat door beperkingen in de 

netkabel is voorgoed weg en kan niet meer gecompenseerd worden door duurdere interlinks 

en speakerkakbels, eindelijk iemand die stellig beweert wat ik al jaren predik… 

  

langere 

lengtes:

meerprijs 

per 10 cm

+ € 5,=

+ € 10,=

+ € 12,=Quad Core 7N OCC koper

Peacock Audio 

laagspanningskabel

 0,5 mtr. met Oyaide 

connectoren 2,1mm of 2,5mm

Dual Core 7N OCC koper

Dual Core Y split 7N OCC koper

€ 140

€ 210

€ 160



 

Om de conclusie alvast een beetje prijs te geven: De Furutech DPS4.1 kabel wist de 

concurrerende kabels uit de test af te troeven en 6Moons heeft besloten de Furutech kabel 

niet meer retour te sturen en in hun eigen set te houden!  

 

"I'll call Furutech's DPS-4.1alpha-OCC-DUCC power cord a quasi silver cable for its high 

resolution, speed, focus, and brilliance but a bigger copper cable for its great mass, 

weightiness and dynamics."  
 

Aldus Six Moons.  
 

Zie hier voor de volledige review: https://6moons.com/audioreview_articles/furutech15/ 

 

 

Dus wil je je mooie audioset een enorme boost geven: Vraag een vrijblijvende demo aan van 

een Furutech DPS4.1 powercord om je bestaande belangrijkste powercord in je set te 

upgraden naar een Furutech DPS4.1 kabel. Je zult net als de 

6Moons recensist versteld staan wat dat teweeg brengt in je 

set. En voor wie dan overtuigd raakt heb ik een prachtig 

aanbod(*):  

Bij aankoop van een Furutech DPS4.1 1,8 mtr. power cord 

afgemonteerd met FI-50R-NCF(*) connectoren krijgt u 

gegarandeerd minimaal € 250,= 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.  
 

(*)Aanbieding geldig tot 15 juni 2021 
 

 
Furutech DPS4.1 afgemonteerd met Furutech -FI-50R-NCF connectoren  

https://x-fi.us13.list-manage.com/track/click?u=17febdac1c619e39c218fb905&id=22a7daabab&e=37fb7edbb0


Spectaculaire AudioQuest speakerkabel outlet: 

Peacock Audio heeft de hand weten te leggen om een aantal unieke sets AudioQuest 

speakerkabels: Stuk voor stuk peperdure (sub)topline speakerkabels van AudioQuest met 

kortingen van tussen de 65% tot bijna 75% op de nieuwprijs. Dit zijn allemaal nieuwe en 

ongebruikte kabels, aankoopfactuur (feb. 2021) aanwezig. 

Alle speakerkabels zijn afgemonteerd met AudioQuest 1000 Series Silver banaanstekkers en 

zijn voorzien van een 72 Volt DBS systeem.  
 

Alle kabels zijn volledig nieuw: 
Uiteraard in de originele verpakking met alle bijbehorende papieren 

AudioQuest 

prijs: 

Peacock 

Audio outlet 

prijs: 

AudioQuest AG-4 speakerkabel  
2x 3 mtr.  
 

Opgebouwd uit de mooiste Audioquest 
zilver kwaliteit: PSS: "Perfect Surface 
Silver" massieve geleiders in Quad Star 
configuratie. 

 

 

 
 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

€ 9.315,= 

 
 

 
Peacock 

Audio outlet 
prijs: 

 

€ 2.600,= 

AudioQuest KE-4 speakerkabel  
2x 3 mtr.  
 

Net zoals de AG-4 ook opgebouwd uit 
de mooiste Audioquest zilver kwaliteit: 
PSS: "Perfect Surface Silver" 

 

 

 
 

 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

€ 11.000,= 

 
 

Peacock 
Audio outlet 

prijs: 
 

€ 3.000,= 



AudioQuest K2 speakerkabel  
2x 2,5 mtr. (2 sets beschikbaar) 
 

K2 het topmodel uit de Flat Rock Series. K2 
combineert massief 3,3mm2 Perfect-Surface 
Silver en dubbele Star-Quad geometrie.  

 

 

 

 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

€ 20.800,= 

 
 

Peacock 
Audio outlet 

prijs: 
 

€ 5.300,= 

AudioQuest Red Wood bi-wire 
2x 3 mtr.  

Red Wood maakt gebruik van een combinatie 
van Perfect-Surface Copper+ en extreem 
zuiver Perfect-Surface Silver in een zelf-
afschermende Counter-Spiral Hyperlitz 
constructie.  

 

 

 
 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

 

€ 10.640,= 

 
 

Peacock 
Audio outlet 

prijs: 
 

€ 3.550,= 

AudioQuest Wild Wood 
2x 2 mtr.  

Wild Wood een superieur model uit de 
AudioQuest Tree Topserie. Een dubbele 
hoeveelheid zilver in de geleiders tov. de Red 
Wood, dat is wat Wild Wood onderscheidt. De 
toename in zilver zet Wild Wood wagenwijd open, de resolutie neemt 
toe terwijl de kabel tegelijkertijd relaxed en natuurlijk blijft klinken.  

 

 

 
 
 

 
AudioQuest 

prijs: 
 

€ 16.800,= 

 
 

Peacock 
Audio outlet 

prijs: 
 

€ 5.600,= 

 



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. 

 
RuWi unit met bijbehorende stand: demo model  
(2 stuks beschikbaar):  
 
De RuWi Scalaire energie generator voor een 
verbluffende tuning van de luisterruimte. Dit zijn twee 
van de Peacock Audio demo modellen, ze zijn in 
perfecte staat en worden geleverd met bijbehorende 
stands. 
 
Nieuwprijs: € 1.150,=  Nu voor: € 850,=  
Set van 2 stuks: € 1.590,= 
 

 
Chord Indigo Plus XLR interlink:  
 
Interlink met een mooi open en luchtig 
klankkarakter, voor Chord begrippen wat 
aan de gemoedelijke kant. 
Het betreft een 1 meter lange uitvoering 
XLR, in nieuwstaat, wordt geleverd in de 
originele verpakking. 
 
Nieuwprijs: € 1.450,= 
Nu voor: € 550,=  
 

 
Audioquest Carbon USB kabel:  
 
Audioquest Carbon USB kabel, 1,5 mtr. lange 
uitvoering met USB A-B connectoren. 
 
Nieuwprijs: € 219,= 
Nu voor: € 95,=  
 
 
 

  



 

 
Audioquest Coffee USB kabel:  
 
De bekende Audioquest Coffee USB kabel, 0,75 mtr. 
lange uitvoering met USB A-B connectoren en 72V 
DBS systeem. In perfecte staat, wordt geleverd in de 
originele verpakking.  
 
Nieuwprijs: € 369,= 
Nu voor: € 195,=  
 
 
 

 

 
Audioquest Rocket 44 speakerkabel (single wire):  
 
Verreweg de beste Audioquest 
speakerkabel uit het betaalbare 
prijssegment, 2x 3 meter single wire 
afgemonteerd met Audioquest zilveren 
banaanstekkers en 72V DBS systeem 
(laatste versie). 
 
Nieuwprijs: € 719,=  
Nu voor: € 345,=  
 
 
 
 
 
 
 

 
Furutech FS-a 36 speakerkabel 
 
Set: 2x 2,5 mtr. fraai afgewerkt met 
koolstof gevulde afschermingskous en 
afgemonteerd met 8x Furutech FT-211 
vergulde spades 
 

Nieuw: € 1.200,= 

Nu voor: € 725,= 
 
 

  



 

 
Audioquest Rockefeller speakerkabel (bi-wire):  
 
Het instapmodel uit de AudioQuest 
Flatrock serie, 2x 3 meter bi wire 
afgemonteerd met Audioquest 
zilveren spades (versterker kant) 
en 8 zilveren banaanstekkers 
(speaker kant).  
Deze kabel is refurbished door 
Audioquest met nieuwe 
connectoren en nieuwe 72V DBS 
units, in perfecte staat.  
 
Nieuwprijs: € 867,= 
Nu voor: € 475,=  
 

 
Furutech FP-314Ag power cord (nieuw):  
 
1,5 meter lange uitvoering, 
originele Furutech 
afmontage. 2 stuks 
beschikbaar: met rhodium 
connectoren en met 
vergulde connectoren: FI-
E11 en FI-15 
 

Nieuw: € 195,= 

Nu voor: € 125,= (vergulde uitvering) 
 

Nieuw: € 220,= 

Nu voor: € 150,= (rhodium uitvoering) 
 

 

Siemens zekeringhouder:  
 
Siemens zekeringhouder met koperen nuldoorgang staafje en 
Hi-Fi Tuning Ultimate-2 zekering 16A. 
 

Nieuw: € 125,= 

Nu voor: € 70,= 
 
 

 
  



 

 
Pink Faun PC-6 (audiogroep) kabel (5 lengtes beschikbaar): 
 
Door inruil na upgrade: diverse lengtes Pink 
Faun PC-6 kabel voor audiogroep aanleg. 
De Pink Faun PC-6 kabel heeft 3 forse 5,3mm2 
vertint koperen geleiders met dubbele 
afscherming (folie en vlechtscherm) en Teflon® 

isolatie. 
Prachtige kabel voor een audiogroep: fris, strak 
en met een fantastisch diepe laagweergave. 
 
 
 
 

6 mtr.      Nieuwprijs: € 294,= Nu voor: € 125,= (2 stuks beschikbaar) 

7 mtr.      Nieuwprijs: € 343,= Nu voor: € 145,= 

10.5 mtr. Nieuwprijs: € 625,= Nu voor: € 265,= 

11.6 mtr. Nieuwprijs: € 684,= Nu voor: € 295,= 

 
 

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

 

AHP zekering 16A: 
 

Nieuwprijs: € 39,= 
Nu voor: € 20,= 
 

 

Hi-Fi Tuning Ultimate-2: 
 

 
 

Nieuwprijs: € 45,= 
Nu voor: € 34,= 
 

 

Siemens Silverfuse: 

 
 

Nieuwprijs: € 15,= 
Nu voor: € 10,= 
 

  



 

Uitverkoop demo/occasion connectoren: 
 
Furutech FI-E35R rhodium 
netstekker (occasion): 
 

 
 

2 stuks beschikbaar 
Van € 95,= 
Voor € 45,= 
 

 
Furutech FI-325R rhodium 
IEC connector (occasion): 
 

 
 

2 stuks beschikbaar 
Van € 95,= 
Voor € 45,= 
 

 
GigaWatt IEC connector: 
(nieuw): 
 

 
 

Van € 75,= 
Voor € 35,= 
 

 

Power cords: 

 
Furutech PowerFlux power cord (demo):  
 
Absoluut TOP power cord van 
Furutech, de PowerFlux is de 
voormalige Referentie netkabel 
van Furutech. 
Dit is het Peacock Audio demo 
model: nauwelijks gebruikt en 
dus in volledige nieuwstaat, 
wordt geleverd in de originele 
verpakking en met volledige 
garantie! 
 
Nieuw: € 2.250,= 
Nu voor: bel voor de demo prijs 

 
  



 

 
MIT Z-cord II 
 
Het bekende power cord van MIT: de Z-
cord II, 2 meter lange uitvoering in 
originele afmontage. 
 

Nieuwprijs: € 325,= 
Nu voor € 155,= 
 

 
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,= 
 
 

 
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,=  
 

 

  



 

Interlinks: 

 
Approach-2 interlink:  
 
Het midden model uit de 
interlink reeks van Approach, 
zonder twijfel de beste interlink 
in de prijsklasse tot € 1.000,= 
Afgemonteerd met vergulde 
RAMM RCA connectoren (ex-
demo)  
 

Nieuw: € 600,= 

Nu voor: € 450,= 

 

 
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 

 

 
Peacock Audio LAN CAT-7A kabel:  
 
Korte maar hoogwaardige LAN CAT-7A 
kabel afgemonteerd met high-End 
Telegärtner connectoren 0,7 mtr. 
 

Nieuwprijs: € 110,= 
Nu voor: € 75,=  

 
 

  



 

 
Purist Audio Design RCA interlink  
2x 5 mtr.:  
 

5 meter lange stereo set RCA interlinks 
ideaal voor o.a. subwoofers. 
 

Mag weg voor € 200,=  
 
 

 

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 

 
 

Speakerkabels: 

 
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-502 speakerkabel:  
 

De FS-502 is een folie afgeschermde 
speakerkabel, het zuiver koperen 
geleider heeft een complexe opbouw uit 
diverse stengen getwiste geleiders, 
opgevuld met katoen en rijstpapier als 
dempingsmateriaal: dezelfde technieken 
worden gebruikt in de allerbeste 
Furutech speakerkabels. 
 

2x 3,6 mtr. afgemonteerd met vergulde 
spades (evt. ook leverbaar met vergulde 
banaanstekkers). 
 

Nieuwprijs: € 218,= 
Nu voor: € 125,=  
 

 
Furutech Alpha S-25 speakerkabel:  
(center speaker ) 
1x 1,5 m met FP-201G en FP-202G 
connectoren (spade en banaanstekker). 
Gemoedelijk klinkende Furutech 
speakerkabel van serieus niveau. 
Ideaal voor een hoogwaardige 
centerspeaker toepassing. 
 
Nieuwprijs: € 285,= 
Nu voor € 125,= 
 

 

Tweaks: 

 

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,=  
 

  



 

 

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,= 
 

 
Synergistic Research Red Quantum Fuse: 
 
De Synergistic Research Red Quantum Fuse is de voorganger 
van de Blue Fuse. Door inruil verkregen 1x 800mAT 5x20mm. 
 

Nieuw: € 70,= 
Nu voor: € 25,= 
 
 

Furutech High-End Performance zekeringen: 
 

Door inruil (op Synergistic Research Blue/Orange 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,= 
 

 
  



 

Te koop in opdracht van klanten: 
 
 
Zelfbouw High-End verdeeldoos: 
 
Verdeeldoos gefreesd uit een 
massief aluminium, de Furutech 
outlets zijn gemonteerd op een 
blok Ebbenhout; Sublieme 
High-End kwaliteit voorzien van 
een trekontlasting voor een 
vaste kabel montage. 
 
Vraagprijs: € 450,=  
 
 
 
 
 
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 speakerkabel in doorsnede 


