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Peacock Audio Stealth Audio dealer 

 
Sinds kort heeft Peacock Audio het dealer schap verkregen 
van Stealth Audio, een Top merk van Ultra High-End audio 
bekabeling. Stealth levert een breed scala van audio 
bekabeling variërend van power cords, speakerkabels en 
interlinks (analoge, digitale en USB interlinks). Peacock Audio 
heeft een assortiment powercords, interlinks en speakerkabels ingespeeld als demo op voorraad. 
De kabels die ik aanbied zijn volledig nieuw, uiteraard met certificaat en originele verpakking en 
met volledige dealer garantie, maar wel tegen aantrekkelijke prijzen!! 
 
Stealth stond al lang op mijn persoonlijke verlanglijstje, en nu kon ik het dealer schap van dit 
exclusieve High-End merk verwerven, iets waar ik niet lang over na hoefde te denken. Als dealer 
heb ik diverse typen power cords, speakerkabels en interlinks op voorraad die uiteraard 
vrijblijvend thuis te beluisteren zijn voor serieus geïnteresseerden. 
 
Klankmatig laat Stealth zich beschrijven als extreem open, luchtig, vrij snel en gedetailleerd, 
geen  unieke eigenschappen voor een High-End audio kabel, maar het unieke van Stealth is dat 
deze eigenschappen gecombineerd zijn met een enorme muzikale betrokkenheid (vaak gaat dit 
hand-in hand met een wat warm rond en traag klankkarakter, zo niet bij Stealth!  



 
 
Stealth kabels spelen me in de absolute top, de Champions League van de audio kabels. Vele 
internationale recensies door gerenommeerde audio recensenten zijn unaniem: Stealth Audio 
Cables is State-of the Art audio bekabeling! 
 
In mijn set spelen nu diverse Stealth kabels: speakerkabels, interlinks (RCA en XLR) en 
powercords, maar niet op elke plek, want het blijft, net zoals altijd met High-End audio een 
kwestie van de optimale combinaties zoeken, en in mijn set is dat niet met alleen Stealth 
bekabeling, deze wordt gematcht met een drietal Furutech Project V1 NCF kabels (ook niet de 
minste...) 
 
De Stealth Dream V10 power cords zijn gemaakt van meerdere bundels verzilverd OFC-koper in 
Teflon-isolatie, in een gepatenteerde "gedistribueerde LITZ" -configuratie. In tegenstelling tot de 
Dream V10 kabels zijn de geleiders van de Dream V16 power cords gemaakt van dubbel 
geïsoleerd zuurstofvrij koper zonder plating dat behandeld is met een gepatenteerde lak 
vergelijkbaar met de beroemde C37 vioollak. 
Elke draadbundel is ingesloten in een afzonderlijke hermetisch afgesloten vacuümbuis. De 
combinatie van vacuüm en gedistribueerde LITZ vermindert alle vormen van interactie tussen de 
draadbundels nog verder, plus, dankzij een extreem lage effectieve diëlektrische constante - 
zorgt voor een zeer lage energieopslag, wat subjectief wordt ervaren als verbeterde helderheid 
en zeer snel coherent geluid. En zo ervaar ik het klankmatige karakter van de Stealth kabels ook: 
snel open en extreem luchtig zonder enige scherpte of iets anders dat afbreuk doet aan een 
ultieme muzikaliteitsbeleving. Je hoort gewoon veel meer: verfijnde detaillering, open en luchtig 
en met een ongekend gemak. Het is een enorm cliché, maar het klinkt als ‘geen’ kabel omdat die 
Stealth kabels geen vingerafdruk achterlaten. Elk kabel merk heeft een bepaalde ‘vingerafdruk’ 
waarmee de kabel zich kenmerkt en daarom ook herkenbaar klinkt. Zo niet met Stealth je hoort 
geen karakter, ik hoor wat ik niet ken van alle kabels die ik tot nu toe gehoord heb. 

 
 
 
Stealth Sakra V.12 XLR analoge interlink 
   
1 meter: van: € 16.000,=  voor € 6.950,= 
RCA uitvoering: 
1 meter van: € 14.000,=  voor € 5.850,= 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Stealth Dream V.10 speaker kabel  
2,5 meter van: € 14.000,=  voor € 4.950,= 
 
Ook op voorraad: 
Stealth Dream V.14 speaker kabel     
2 meter: bi-wire  
van: € 16.000,=  voor € 6.950,=  
 
 
  



 
 

 

 
Stealth Dream V.12 power cord 
1,5 meter van: 4.400,=  voor € 2.250,= 
 
Ook op voorraad: 
Stealth Dream V.16 power cord  
2 meter van: € 8.800,=  voor € 2.950,= 
 
Stealth Dream V10 Digital power cord  
1.5 meter van: € 3.750,=  voor € 2.200,= 
 
 
 
 
 

 

Een van de Stealth power cords op voorraad is de Dream V12 naast het fantastisch open 
klankkarakter zijn deze power cords te optimaliseren voor een bepaalde toepassing: digitaal, 
wandcontactdoos & voorversterker of eindversterker, een unieke aanpassingsmogelijkheid die 
alleen Stealth Audio biedt. Door een combinatie van twee indraai pluggen zijn cruciale 
aanpassingen te maken aan het powercord zodat het powercord zich optimaliseert voor een 
bepaalde toepassing. 

 
 

Verschillende merken zoals Furutech maar ook AudioQuest hebben powercords die qua 

opbouw specifiek geschikt zijn voor (eind) versterkers of voor analoge en digitale apparatuur. 

Het unieke aan de Stealth Dream V12 kabel is dat deze voor elke toepassing aanpasbaar is, 

uiteraard worden de drie verschillende tuning plugjes bijgeleverd bij elke power cord. 

 
  



 

 

Furutech’s ‘Dream Team’ aanbieding: 
 

Nee dit is niet de aanbieding, ondanks de hoge korting, die voor veel mensen voorbehouden 

zal zijn, maar desalniettemin mag ik de Pure Power-6 NCF verdeeldoos in overleg met 

Furutech importeur X-fi aanbieden met een eenmalige korting van maar liefst 30%!! 

Let wel: er is slechts één Pure Power-6 NCF verdeeldoos beschikbaar met deze aanbieding. 

 
Furutech Pure Power 6 NCF verdeeldoos van € 12.600,= voor € 8.820,= 
 

Voor wie helemaal ‘los’ wil gaan maak ik er een combinatie aanbieding van met een Furutech 

Project V1 NCF power cord: Pure Power + Project V1 = Furutech’s Dream Team!  

 

Het is een beproefde combinatie van ‘s 

werelds mooiste verdeeldoos en idem 

powercord. Resultaat: je vergeet de 

techniek en je wordt voor de volle 100% ‘in 

de muziek gezogen’. De combinatie van 

Pure Power-6 en Project V1 staat al bij 

enkele klanten te spelen en die zullen de 

bijzondere synergie tussen deze 

verdeeldoos en het Project V1 powercord 

kunnen beamen. 
 

 

De combinatie Pure Power 6 NCF verdeeldoos met een Project V1 NCF power cord samen: 

Van € 20.085,= voor € 14.085.= 

 

Zowel de Pure Power als de Project V1 kabel zijn volledig nieuw en worden geleverd in 

gesealde doos met de volledige dealer garantie. 

 

Deze combinatie van Pure Power verdeeldoos en Project V1 power cord(s) staat ook in mij 

eigen set te spelen en daar dan ook te vrijblijvend beluisteren en indien gewenst te vergelijken 

met uw powercord/verdeeldoos.  

  



 

 

Furutech nieuws: NCF top-of-the-line XLR connectoren 
 

Furutech introduceert de CF-601M en CF-602F NCF 
top-of-the-line XLR connectoren. Dit zijn Furutech’s 
eerste gebalanceerde "high-performance" 
connectoren waarin Nano Crystal² Formula (NCF) is 
toegepast. Dit materiaal zorgt ervoor dat elektrische 
en mechanische resonantie tot een minimum wordt 
gereduceerd. 
Resultaat: een enorme reductie van ruis, nog 
mooiere afbeelding, "staging" en focus. De CF-601M 
NCF (R) / CF-602F NCF (R) brengen het 
luisterplezier ‘to the next level’! 
 

Prijzen: 
CF-601M NCF (R) € 153,= 
CF-602F NCF (R)  € 175,=   
 

Meer Furutech nieuws: DAS-4.1 Alpha OCC-DUCC: Top lijn 
gebalanceerde Interlink 

Furutech introduceert ook een nieuwe 
gebalanceerde interlink (bulk kabel) in het 
topsegment.  
Uit de reeks van de Top High-End kabels 
verkrijgbaar vanaf de rol waren er al de DPS4.1 
power cord kabel, de DSS 4.1 speakerkabel en nu 
is er ook een interlink kabel uit deze reeks: de DAS 
4.1 vergelijkbaar qua opbouw als de speakerkabel 
en het powercord: Een mix van 1 laag Alpha OCC 
en 2 lagen D.U.C.C. koper. Deze drie lagen koper 
(tegendraads gewikkeld) vormen samen de 
geleiders van de DAS 4.1 kabel: gebalanceerd opgebouwd: 2 geleiders en een dubbele 
afscherming bestaande uit een koperfolie en een vlechtwerk van zeer fijne koperdraden, de 
interne opvulling is net zoals bij de andere kabels uit deze reeks met strengen katoen. 
 
Het in de DAS-4.1 gebruikte "DUCC Ultra Crystallized High Purity Copper" zorgt voor optimale 
signaalgeleiding. De kabel is superieur afgeschermd met gebruikmaking van Audio Grade PP 
(Polypropyleen) dat terecht geroemd wordt om de geweldige afschermingseigenschappen. 
Deze kabel zorgt voor volgens Furutech voor een nóg hoger luisterniveau: schoner, mooiere 
afbeelding en staging, prachtige klank. 
 

Prijs: € 350,= per meter 
 
De DAS-4.1 Alpha OCC-DUCC. Deze kabel vormt een prachtige combinatie met de onlangs  
geïntroduceerde CF-601M NCF en CF-602F NCF (R) top-lijn XLR-connectoren. 
Natuurlijk is het voor de hand liggend dat de combinatie van de NCF XLR connectoren en de 
DUS4.1 interlink kabel een TOP High-End interlink gemaakt kan worden (idem voor de nieuwe 
RCA NCF connectoren). er ook ingespeelde demo’s beschikbaar voor de uitleen aan 
geïnteresseerde klanten. 
 
Zelf heb ik natuurlijk ook al even geluisterd naar de eerste afgemonteerd e set: Mijn eerste 
indruk na 5 seconden luisteren was al meteen: ”fraaie natuurlijke klankkleuren” en ”open en 
luchtig”.  
  



 
 
De Furutech DAS-4.1 interlink zet een geluidsbeeld neer met een verfijnde gelaagdheid en 
met een fraaie diepte, het podium wordt zowel naar voren als naar achteren geprojecteerd 
(vaak is het het een of het ander...). De gemoedelijke rust overheerst, maar de DAS-4.1 kabel 
is zeker niet warm of saai, absoluut niet! 
Ik zou de DAS-4.1 al meteen willen classificeren als een zeer 
hoogwaardige interlink die heel veel conculega’s uit deze prijsklasse het 
nakijken geeft. Gelaagde verfijndheid en mooie muzikale nuances zijn 
zeker de sterke punten van deze nieuwe Furutech interlink. 
Ik deze kabel beluisterd op stemmige muziek van 
Diana Krall (the Girl in the Other Room) en het 
prachtige album zoals qua muziek als opname) van 
het Hadouk Trio: Now. 
Op deze muziek kan de Furutech DAS 4.1 zich  
helemaal uitleven: mooie stemmen en de verfijnde  
klanken van de Oosterse instrumenten van het  
Hadoek Trio: absoluut Subliem! 
 
Een uitgebreidere recensie volgt in de volgende Nieuwsbrief want ik heb nog onvoldoende tijd 
gehad om deze kabels te vergelijken met mijn referentie interlink (Stealth Sakra) en andere 
hoogwaardige interlinks van o.a. Timber en 
Approach. 
 
Prijzen voor compleet afgemonteerde 

DAS4.1 RCA interlink set (2x 0.5mtr.):  

€ 730,= met CF 102R connectoren 

€ 815,= met CF 102R NCF connectoren 

 

DASA4.1 XLR interlink set (2x 0.5mtr.):  

€ 915,= met CF 60xR connectoren 

€ 1.030,= met CF 60xR NCF connectoren

 Furutech DAS4.1 High-End XLR interlink 

           kabel met CF60xR NCF connectoren 

 
 

Gual-Digi de nieuwe digitale interlink van Peacock Audio nu 

ook in BNC en XLR uitvoering 

De Gual-Digi digitale interlinks wordt standaard geleverd met de mooist verkrijgbare Furutech 

connectoren:  

- CF-102R NCF voor de coaxiale verbinding: € 1.050,= 

- CF-BNC Rhodium voor de BNC verbinding (veelal voor 

digitaal klok signaal): € 975,= 

- CF-601M en CF-602F NCF XLR connectoren voor de 
AES/EBU uitvoering. Hiervoor worden deze 
splinternieuwe top-of-the-line XLR connectoren gebruikt: 
€ 1.250,= 

  

https://furutechwebshop.nl/winkel/furutech-cf-bnc-rhodium/
mhtml:file://C:/Users/peaco/Pictures/Hadouk%20Trio%20–%20Now%20(2002,%20Cardsleeve,%20CD)%20-%20Discogs.mhtml!https://www.discogs.com/release/10407242-Hadouk-Trio-Now/image/SW1hZ2U6Mjg4OTE2NDU=


 
 
Ik heb enkele maanden gespeeld met de RCA 
uitvoering en nu de AES/EBU uitvoering 
leverbaar is ben ik hier naar overgestapt en 
dat is op alle fronten nog weer mooier. 
Deze Gual-Digi AES/EBU uitvoering is 
beluisterd tussen een CEC TL 0 transport en 
Audio Research DAC-9 als ook in mijn eigen 
set met een Antipodes K50 streamer en 
StahlTec Vekian DAC. In beide gevallen is de 
Gual-Digi en droom van een digitale interlink 
en in beide gevallen is de AES/EBU uitvoering 
te prefereren boven de RCA uitvoering (maar 
dat kan natuurlijk per toepassing wel 
verschillen). 
 
 

Eindelijk: een power cord: ronduit spectaculair! 

Na een jarenlang ontwikkeltraject is er nu ook een power cord van Approach! Approach is 
jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van interlinks wat resulteerde in drie definitieve 
modellen oplopend qua kwaliteiten: de Approach1 en 2 en met de Approach-3 als topmodel, 
een interlink opgebouwd met zilver/goud geleiders. 
Jaren lang heeft Approach-3 dienst gedaan als interlink in mijn set, en al die tijd nooit echt 
voorbijgestreefd door alle mooie interlinks van ‘de grote merken’ die al die tijd bij mijn 
voorbijgekomen zijn (een mooier complement kan ik de Approach interlink niet geven. Al 
gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat ik nu speel met 3 Stealth Śakra interlinks, tja da’s en 
andere kwaliteitsklasse, dat maakt een definitief eind aan elke interlink discussie, punt. 
 
Maar nu terug naar Approaches nieuwste ontwikkeling: een power cord. Ik heb de afgelopen 
twee jaar regelmatig de telkens verbeterende prototypes mogen beluisteren in mijn set, en op 
het laatst was het zo goed en zo mooi dat de Approach power cord op het niveau speelde van 
mijn beste referentie powercords. Het verbazing wekkende was dat de ontwikkelaar van 
Approach telkens elke geconstateerde tekortkoming middels metallurgische en constructieve 
wijzingen zo wist bij te schaven dat het resultaat zich kan meten met de beste powercords op 
de markt (en da’s niet overdreven). De uitkomst is een erg soepel powercord met een royale 
16mm diameter. De kabel is opgebouwd uit solid core geleiders: een uitgekiende mix 7N koper 
en puur zilver deze geleider materialen hebben speciale thermische en chemische 
behandelingen ondergaan (en zit ‘m de crux van het ontwerp deels ook in) De geleiders zijn 
middels een speciale twisting vrij opgehangen in lucht isolatoren en dit geheel is samen 
gedraaid in stengen, maar het power cord is NIET voorzien van een afscherm mantel of folie 
zoals wel bij heel veel merken gebruikelijk is. Meer kan ik er niet van zeggen en meer weet ik 

er ook niet van... (mij wordt ook niet alles verteld      ) 

 
Zonder klankmatig een kopie te zijn van de Top kabels van Furutech, Nordost, Shunyata of 
AudioQuest maar met een eigen geluid dat ik zou willen beschrijven als in een hoge mate 
oplossend, zeer betrokken en vooral open en luchtig. Ik had zelf geen power cord die op deze 
laatste aspecten, open en luchtig, op het niveau presteerde zoals de Approach power kabel 
dat kon. 
Mijn eerste demo kabels zijn allemaal uitgeleend, vandaar nog even geen foto’s hier, maar ze 
kunnen worden geleverd in elke gewenste lengte, zijn zeer soepele en flexibel en worden 
standaard afgemonteerd met Furutech FI-50R-NCF connectoren 
 
Prijs indicatie € 1.450,= per meter (meerprijs per 10cm € 50,=) 

  



 
 
Op de valreep van het verschijnen van deze Nieuwsbrief nog een eerste luister verslagje 
gekregen van twee klanten van mij die ik zeer hoog aanschrijf qua luisterervaring en ervaring 
met wat er te koop is op High-End audio gebied. Zij hebben samen een van de Approach 
powercords beluisterd en vergeleken met de mooiste afmontage van een tweetal Furutech 
DPS4.1 powercord uitvoeringen (ook niet de minste). Even als eerste klanten reactie een 
onafhankelijk oordeel van twee doorgewinterde High-End audio connaisseurs: 
 

Hallo Antoine,  
 

Hierbij wat aantekeningen van onze bevindingen: Ons eerste vergelijk was de Furutech DPS4.1 
met Fl-50R-NCF connectoren tegen Furutech DPS4.1 met IeGo Rhodium en Oyaide 004 Rhodium 
IEC connector: De eerste kabel (Furutech DPS4.1 met Fl-50R-NCF ) is toch redelijk opmerkelijk te 
onderscheiden van de tweede op de volgende punten: uitsterven duidelijker; meer diepte (mooie 
diepgang in het beeld; meer 3D), meer ruimtelijke afbeelding, krachtiger; zachtaardig in het hoog 
met veel definitie; vloeiender.  
Het Approach power cord tegen de Furutech DPS4.1 met Fl-50R-NCF is weer een heel ander 
verhaal: nog meer uitsterven, heel rijk van klank; zachtaardiger, nog meer ruimte en duidelijkheid 
van afbeelding instrumenten (meer 3D); heel rijk middengebied (stemmen), frisser en duidelijker in 
het hoog maar toch heel zachtaardig. Heel dynamisch maar toch onopvallend met een nog groter 
beeld en de natuurlijkheid van klank is erg groot; onopvallend laag maar heel mooi gedefinieerd; 
de instrumentatie is mooi los en met een verfijnde pinpointing. 
 

Groeten,  
Peter en Herman 
 
 

Nieuw: Hi-Fi Tuning Supreme-3 zekeringhouder 

 

Recent heeft Hi-Fi Tuning een eigen zekeringhouder 
geïntroduceerd, die qua opbouw sterke gelijkenissen vertoont met 
de welbekende Siemens Sitor zekeringhouder. De Hi-Fi Tuning is 
een compleet nieuw ontwerp met een aantal slimme materiaal- en 
ontwerpkeuzes: zilver/koper vergulde geleiders, niet-magnetische 
RVS schroeven, een onbreekbare PA6 kunststof behuizing die 
voorzien is van een ‘blown fuse indicator lampje’; uiteraard is het 
geheel door Hi-Fi Tuning cryogeen behandeld. Verder heeft de Hi-Fi 
Tuning Supreme-3 zekeringhouder alle vereiste veiligheids-
certificeringen voor de Europese markt: CE, IEC, EN, DIN en VDE. 
 

Supreme-3 zekeringhouder € 239,= 
                  (excl. zekeringen excl. Tuning Chip) 
 

In een luistervergelijk tussen de vergulde Hi-Fi Tuning zekeringhouder en de Hi-Fi Tuning 
Supreme-3 zekeringhouder zijn de klankmatige verschillen klein: Naar mijn idee is de Hi-Fi 
Tuning Supreme-3 zekeringhouder iets beter op de volgende aspecten: dynamiek, detaillering 
en openheid, en is de Siemens versie wat lomer en geslotener van klankkarakter maar 
nogmaals de verschillen zijn niet schrikbarend groot.  
 
Maar dat wordt anders bij de Diamond versie van de Hi-Fi Tuning zekeringhouder. De 
Diamond versie klinkt wel beduidend veel opener en losser dan de basis Supreme-3 versie 
met een strakker laag en bij stemmen is een betere articulatie het in het oog/oor springend 
verschil. Waar de verschillen tussen de Siemens Gold en de Hi-Fi Tuning Supreme-3 hooguit 
nuances waren, maar je met een upgrade naar de Suprême -3 Diamond versie wel een flinke 
sprong vooruit.   



 
 
En nu de keerzijde, zoals zo vaak in audio land kwaliteit heeft zijn prijskaartje: de Hi-Fi Tuning 
Supreme-3 Diamond versie van de zekeringhouder kost: € 1.149,= voor de uitvoering 
 zonder de WA Quantum Chip (zoals ik ‘m ook beluisterd heb) en zonder zekeringen.  
Ik hoor u denken: “is dat zoveel geld waard...?” Die vraag kan ik niet voor iedereen 
beantwoorden, maar ik ken genoeg toepassingen bij klanten die in hun audio 
stoomvoorziening voor zekeringen kiezen (en niet b.v. voor een 
zekeringloze GigaWatt schakelaar) en vanuit die situatie het mooiste willen 
bereiken qua audiofiele stroomvoorziening, voor deze audiofielen is dit 
absoluut en zinvolle investering.  
 
De upgrade naar de Diamond versie wordt verkregen door het plaatsen van  
twee kleine diamantjes in de zekeringhouder klepjes (zie foto), hoe en 
waarom het werkt is voor mij lastig te verklaren, ik heb wel ervaring met het 
gebruik van actieve mineralen om elektromagnetische straling tegen te 
gaan (toermalijn, bergkristal en amethist zijn bekend voor dergelijke 
toepassingen en daarvan weet ik dat het weldegelijk positieve effecten Supreme-3 Diamond 
kan hebben.  Deze zekeringhouder werkt met diamantjes en verklaren  
kan ik het niet horen des te beter!! 
Dus ik heb deze door de firma Kemp Elektroniks (importeur van Hi-Fi Tuning) ter  
beschikking gestelde zekeringhouder dus gehouden als vaste waarde in mijn audiogroep 
materialen portfolio. Nee, de Supreme-3 Diamond is zeker niet voor iedereen weggelegd, 
maar voor de audiofiele connaisseur wel de kers op de taart! 
 
Maandaanbieding(*): Hi-Fi Tuning Supreme-3 Diamond zekeringhouder met gratis WA 
Quantum Chip upgrade (twv. € 50,=) voor: € 1.149,= 
 

(*) aanbieding geldig t/m 31 december 2022. 
 

 
De voorganger van deze Hi-Fi Tuning zekeringhouder de vergulde 
en cryogeen behandelde uitvoering van Siemens Sitor 
zekeringhouder. Deze is na de introductie van de Hi-Fi Tuning 
Supreme-3 een uitlopend model geworden, maar er zijn er nog 
enkele op voorraad.  
 
 

 
 
 

 

C-Lock wandcontactdozen:  
 
Binnenkort leverbaar via Peacock Audio: 
de bijzondere C-Lock wandcontactdozen. 
C-Lock is een merk van de Tsjechische 
fabrikant Block Audio.  
De C-Lock is een ‘gewone’ 
wandcontactdoos met een opzetdeel dat 
mechanische trillingen elimineert door een 
gepatenteerd locking ring. Met een C-Lock wandcontactdoos wordt de netstekker 
afgeschermd door een (RVS) stalen huls, die weer verbonden is met de aarde van de 
wandcontactdoos om zo een effectieve afscherming van de netstekker te bewerkstelligen. 
Verder wordt de netstekker trillingvrij opgespannen door de zwarte ring aan te draaien 
waardoor een teflon® ring de netstekker vastklemt en daarmee worden ongewenste trillingen 
(funest voor audiokwaliteit) geëlimineerd.  
  

2x 
diamantje 



 
 
Het resultaat is een zwartere achtergrond in het geluidsbeeld en beduidend meer detaillering 
en verfijning vergeleken met een standaard (Furutech) wandcontact doos. 
 
Het C-Lock instap model is op basis van een Gira wandcontactdoos. Het instapmodel C-Lock 
kost € 45,=  en is ook leverbaar als dubbele 
uitvoering voor € 75,= 
 

 
 
 
 
 
 
De duurste C-Lock, de C-Lock SE2 is op basis 
van de mooiste Furutech Rhodium NCF 
wandcontactdoos. 
 
C-Lock SE2 (enkelvoudig): € 399,= 
C-Lock SE2 (dubbele uitvoering): € 599.= 
 
 

 
 

Belangrijk nieuws voor Ziggo modem gebruikers: 

Voor iedereen die aan streaming audio doet in combinatie met een Ziggo modem heb ik 
belangrijk nieuws! 

Iedereen die Ziggo als internet provider heeft, krijgt een modem van 
Ziggo, dit modem is verbonden met de wandcontactdoos waarbij het 
internet signaal de woning binnenkomt, en deze cruciale verbinding 
wordt gemaakt met het standaard meegeleverde kabeltje (t.w.v. € 3,95) 
van Ziggo! Dit standaard coax kabeltje is wel de eerste schakel in de 
keten van het digitale signaal transport naar je streamer!!  
Waar naar mijn weten altijd aan voorbij gegaan wordt, is de upgrade van 
dit eerste coax kabeltje: deze coax verbinding is de schakel tussen de 
internet hoofdaansluiting, ook wel ISRA punt genoemd en het Ziggo 
modem. Zoals bij alle audio ketens: de keten is zo sterk als de zwakste 
schakel en daarom is de upgrade van dit eerste coax kabeltje in de keten 
ook zo belangrijk. 
 

Wat ik bij veel klanten zie is dat er al wel een mooie lineaire voeding aangesloten is op het 
Ziggo modem en soms ook in combinatie met een hoogwaardige laagspanningskabel. En 
iedereen die deze voeding upgrade al gedaan heeft zal kunnen beamen dat dit een belangrijke 
upgrade is voor de prestaties van hun streaming audio. Vanuit het Ziggo modem wordt dan 
ook meestal wel een (wat) betere LAN kabel gelegd naar de streamer of switch als er een 
switch gebruikt wordt: allemaal prima upgrades die bijdragen tot een significante verbetering 
van de kwaliteit van het streamer signaal. 

Eerlijk gezegd had ik bij de upgrade van dit eerste coax kabeltje ook nog nooit stil gestaan, ik 
had al wel de lineaire voeding voor de Ziggo met een mooie 12V DC kabel en natuurlijk de 
LAN kabel ge-upgrade, maar dat verdraaide eerste coax kabeltje was ook bij mij nog absoluut 
standaard.  

  



 
 
Ik werd recent getriggerd door een klant 
met de vraag op dit coax kabeltje wellicht 
ook ge-upgrade kon worden. ‘Natuurlijk 
kan dat’ was mijn antwoord, maar ik wist 
toen nog niet hoe groot de invloed van 
deze upgrade zou zijn. 
Wat ik toen gemaakt heb was een 
Furutech FX-Alpha-Ag (puur zilver coax) 
kabel afgemonteerd met hoogwaardige 
vergulde coax connector en een vergulde 
F-connector voor montage aan de Ziggo 
modem. Het eerste exemplaar heb ik zelf 
geïnstalleerd bij de klant en toen meteen 
naar de nog on-ingespeelde kabel geluisterd om zelf te ervaren wat het resultaat zou zijn en 
dat loog er niet om: meteen veel meer definitie in het laag en een aanzienlijke toename van de 
verfijning in midden maar vooral in de hoge tonen weergave.  

Daarna volgden al snel meer klanten voor eenzelfde upgrade en natuurlijk was ook mijn Ziggo 
modem en upgrade kandidaat: dezelfde effecten ervaarde ik ook en het werd allemaal nog 
fraaier na de nodige inspeeltijd (minimaal een week). 

De standaard kabel die bij de Ziggo modem geleverd wordt heeft een lengte van 1,5 meter en 
dat is ook de standaard lengte van de Furutech FX-Alpha-Ag kabel die ik voor deze 
toepassing maak (andere lengtes zijn op aanvraag leverbaar). 
De standaard configuratie van deze Furutech FX-Alpha-Ag coax kabel is met een vergulde 
female coax connector (hoofdaansluiting zijde) en een vergulde F-connector aan de Ziggo 
modem zijde. 

Prijs van deze Furutech FX-Alpha-Ag coax kabel in 1,5 meter lange uitvoering is € 140,= 

Voor wie nog geen upgrade gedaan heeft in de keten van de digitale signaalvoorziening heb ik 
naast deze coax kabel de volgende mogelijkheden: 

- Keces P3 Lineaire voeding (12V / 3Amp.) ter vervanging van de standaard adapter voor 
het Ziggo modem: € 499,=  

- Hoogwaardige laagspanning kabel tussen de Keces en het Ziggo modem: vanaf € 55,= 

- Upgrade voor de standaard LAN kabel vanaf: € 7,95 per meter (AudioQuest Pearl) of 
een serieus goede LAN kabel van Peacock Audio vanaf € 20,= per meter 

Maandaanbieding: bij aankoop van een Keces voeding 20% korting op bij behorende 
laagspanning en/of LAN kabel(s) (*) 
(*) aanbieding geldig t/m 31 december 2022 

 
 

Gigawatt PowerSync audiogroep kabel: 
 
Kleine rectificatie over de opbouw van de GigaWatt PowerSync kabel: 
 
De informatie die over deze kabel in de vorige Nieusbrief stond was niet 
helemaal correct. Wat wel lklpot is:  De Gigawatt PowerSync kabel is 
opgebouwd uit 3 aders (3x 2.0mm²) OFHC koper Semi-Solidcore. Het zijn 
geen massieve geleiders maar de aders zijn opgebouwd uit elk 10 vrij 
dikke koperdraden verder heeft deze kabel 7x zo’n koperdraad als drain 
wire. 
 
Naast de toepassing als audiogroep kabel is deze PowerSync kabel ook 
bij uitstek geschikt voor doe-het-zelf power cords van te maken. 
 



 
 

Wordt verwacht: Audio Magic M1 Masterpiece fuse 

Audio Magic had al meteen na de introductie van hun High-End meterkast zekeringen mijn 
hart gestolen. De Premier Ultimate was voor mij klankmatig de absolute topper (de Ultimate 
Bees Wax vond ik persoonlijk beduidend minder qua prestatie), ik ken geen meterkast 
zekering met mooiere muzikale prestaties.  
Met een prijs van € 360,= was dat voor niemand, die ‘m tenminste beluisterd had, een 
belemmering om deze te kopen, uiteraard mits het een mooie match vormde in de 
stroomvoorziening keten en dat was al bij veel van mijn klanten het geval. Meestal 1 maar 
soms ook 2 van deze zekeringen in een zekeringhouder klinkt (Audio) Magisch: ongekende 
natuurlijke klankkleur weergave en een geluidsbeeld wat heerlijk los en open in de ruimte 
geplaatst wordt.  
 
Maar nu komt Audio Magic met de M1 
Masterpiece Fuse, gaat dit nog weer een 
stap(je) verder? Mogelijk wel, maar deze 
zekering was n og niet geleverd toen ik deze 
Niesbrief uitbracht, maar ongetwijfeld een 
uitgebreid luisterverslag over deze zekering in 
de komende Nieuwsbrief. 
Voor wie geïnteresseerd is: vanaf binnenkort is 
de ingespeelde Audio Magic M1 Masterpiece 
zekering vrijblijvend thuis te beluisteren. De M1 
Masterpiece is leverbaar in 16, 20, 25 en 32AT 
uitvoering. 
 

Audio Magic met de M1 Masterpiece Fuse 10x38mm: € 480,=   



 

 

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. 

 
Kimber Kable KS3033 speakerkabel + KS 9035 jumpers 
 
Speakerkabel uit de KS serie, de TOP 
lijn van Kimber 2x 5 meter met jumpers. 
De KS3033 is speakerkabel opgebouwd 
uit VariStrand Hyper-pure copper 
geleiders, de KS9035 jumpers zijn van 
VariStrand Hyper-pure silver en pure 
copper geleiders. De speakerkabel set is 
perfecte staat wordt geleverd in de 
originele Kimber flightcase. 
 
Nieuwprijs speakerkabel: € 6.400,=  
Nieuwprijs bi-wire jumperset: € 1.100,= 
 
Setprijs: € 2.500,= (ook te koop zonder de jumpers) 
 

 
Audioquest Meteor speakerkabel: 
 
Deze Meteor speakerkabel is een 3 meter lange uitvoering. De Meteor is de één 
na duurste AudioQuest speakerkabel, qua positionering net onder de topmodel 
speakerkabel K2. 
Geleiders: 4x massief PSS (perfect surface silver) + 4 massief koperen PSC+ 
(perfect surface+ copper) in dubbel ‘star-quad’ geometrie. Door de toepassing 
van koper in combinatie met zilver in de geleiders is het klankarakter net wat 
gemoedelijker als met puur zilver zoals bij de AudioQuest K2 of de AudioQuest 
Wel. 
 
Nieuwprijs: € 8.900,= 
Nu voor: € 2.350,= 
 

  



 

 

 
Siltech anniversary Classic 330L G-7 speakerkabel: 
 
Iconische Siltech speakerkabel, 2 
meter lange uitvoering afgemonteerd 
met WBT spades. Gerenetie 7 
zilver/goud geleiders. De kabel is in 
absolute nieuwstaat in wordt geleverd 
in de originele verpakking met garantie 
papieren. 
 
Nieuwprijs: € 1.800,=  
Nu voor: € 995,= 
 

 
Timber 78 speakerkabel:  
 
De topmodel speakerkabel van Timber 
Audio, een 2,5 meter lange uitvoering 
afgemonteerd met hoogwaardige 
Furutech Rhodium spades en 
banaanstekkers (FT-211/212 serie). 
Een speakerkabel van uitzonderlijke 
klasse, wordt zelden tweedehands 
aangeboden, een buitenkans voor de 
liefhebber op zoek naar een bijzonder 
muzikale speakerkabel. 
 
Nieuwprijs: € 1.295,=  
Nu voor: € 650,= 
 

 
Furutech DSS4.1 speakerkabel 2x 1.75 mtr.: 
 

De mooiste Furutech speakerkabel van de rol, klankmatig een muzikale droom! 
Afgemonteerd met Furutech FT-212R banaanstekkers (nog naar wens te 
wijzigen). In nieuwstaat: Slechts 4 maanden in gebruik geweest bij een klant. 
 
Nieuwprijs: € 1.800,=  
Nu voor: € 950,= 
 
Bijbehorende Furutech DSS 4.1 jumper set: 
4x20cm afgemonteerd met Furutech rhodium spades/banaanstekkers FT-
211R/212R (nog naar wens te wijzigen). 
 
Nieuwprijs: € 350,=  
Nu voor: € 175,= 
 



 

 

 
Siltech Classic 550i G7 interlink: 
 
1 meter lange RCA uitvoering: Topklasse interlink van 
Siltech uit de Classic series. De kabel is in absolute 
nieuwstaat in wordt geleverd in de originele verpakking 
met garantie papieren.  
 
Nieuwprijs: € 1.183,= 
Nu voor: € 675,= 
 

 
Crystal Cable connect Piccolo Diamond: 
 
Instapmodel power cord van Crystal Cable, 1,5 meter. 
Fijnzinnig, snel en gedetailleerd qua weergave! 
De kabel is in absolute nieuwstaat in wordt geleverd 
in de originele verpakking met garantie certificaat. 
 
Nieuwprijs: € 519,= 
Nu voor: € 275,= 
 

 
Furutech Furutech FX-Alpha-Ag digitale interlink: 
 
Furutech’s mooiste zilveren digitale interlink (zilveren geleiders, maar boterzacht 
van klank). 1 meter afgemonteerd met de fraaie Furutech CF-102R carbon RCA 
connectoren en Hegaline afschermingskous. Slechts 4 maanden in gebruik 
geweest bij een klant. 
 
Nieuwprijs: € 270,= 
Nu voor: € 175,= 
 

 
Live Cable Premium speakerkabel: 
 
Instap model speakerkabel van Live 
Cable: 3 meter lange uitvoering 
afgemonteerd met hoogwaardige 
Furutech rhodium spade connectoren. 
Een gebruikte speakerkabel die door 
Live Cable weer in absolute nieuwstaat 
10/10 gebracht is met o.a. nieuwe 
connectoren.  
 
Nieuwprijs: € 949,= 
Nu voor: € 450,= 
 



 

 

 
Echole Signature power cord (2 stuks beschikbaar): 
 
Echole power cord 2 meter lange uitvoering, originele afmontage met Oyaide 
connectoren. High-End power cord, enigszins gemoedelijk qua klankkarkter maar 
zeer muzikaal. Beide kabels verkeren in nieuwstaat en worden geleverd incl. 
tassen en aankoop factuur. 
 
Nieuwprijs: € 4.870,= p/st.  
Nu voor: € 1.595,= p/st. 
 

 
Furutech DPS4.1 powercord: 
 
Fraai Topklasse Furutech 
powercord 1,5 meter (afgemonteerd 
met rhodium plated connectoren 
van ETI Research twv. 458,=) 
afgewerkt van Carbon kous.  
In nieuwstaat: slechts 4 maanden in 
gebruik geweest bij een klant. 
 
Nieuwprijs: € 1.350,=  
Nu voor: € 700,= 
 

 
Live Cable Signature power cord:  
 
Puur zilveren power cord van Live 
Cable, 1 meter lange uitvoering. 
Klankmatig extreem verfijnd, snel 
en met een niet te evenaren 3D 
weergave. Dit is een Signature 
power cord kabel van de 1e 
generatie: deze heeft vrij stugge 
uiteinden, maar is klankmatig 
identiek aan de latere generatie Signature kabels. 
 
Nieuwprijs: € 2.990,= 
Nu voor: € 675,= 
 

  



 

 

 
GigaWatt LC-1 EVO power cord: 
 
Het instapmodel powercord van GigaWatt in een 
1,5 meter lange uitvoering. Klankmatig duidelijk 
de signatuur van GigaWatt met een krachtig en 
indrukwekkend klankkarakter. Wordt geleverd in 
de originele verpakking. 
 
Nieuwprijs: € 210,=  
Nu voor: € 95,= 
 

 
Furutech FP-TCS31 power cord: 
 
Fraai Furutech TCS-31 powercord, mooie match 
met (voor/eind) versterkers. 1 mtr. lange uitvoering 
afgemonteerd met Furutech Rhodium connectoren: 
FI-E38R en FI-28R en Hegaline afschermingskous; 
In nieuwstaat: slechts 4 maanden in gebruik 
geweest 
 
Nieuwprijs: € 460,=  
Nu voor: € 220,= 
 

 
Isotek EVO3 Eternal Special Edition (2 stuks beschikbaar): 
 
Mooie en betaalbaare powercords van IsoTek met 
geleiders van verzilverde en 99,9999% zuurstofvrije 
99,9999% (6N) zuiver koper. 
 
Nieuwprijs: € 399,= p/stuk 
Nu voor: € 120,= p/stuk 
 
 
 

 
Furutech ClearLine NCF Plug 3 stuks beschikbaar: 
 
De meest succesvolle Furutech tweak: de ClearLine 
NCF Plug in (vrijwel) alle audiosets geeft dit een 
opener geluidsbeeld, mooiere klankkleuren 
gecombineerd met een betere 3D weergave. Wordt 
geleverd in de originele verpakking 
 
Nieuwprijs: € 279,=  

Nu voor € 200,= (2x demo model)  € 180,= (1x occasion) 



 

 

 
Gigawatt PF-2 Evo Powerstrip (demo model): 
 
De mooiste GigaWatt Powerstrip: 6-voudige gefilterde 
verdeeldoos. Zeer solide constructie met een stalen 
behuizing, intern 4mm2 bekabel met verzilverd OFHC 
koperdraad. Filtert de netspanning effectief, absoluut 
zonder dynamiek verlies en biedt bescherming tegen 
overspanning en stroompieken door een meertraps 
beschermingscircuit, bestaande uit een nieuwe 
generatie UltraMOV varistoren. 
Wordt geleverd zonder aansluit powercord maar evt. 
ook met GigaWatt PowerSyc Plus powercord 
leverbaar.  
 
Nieuwprijs: € 1.100,=  

Nu voor € 800,= 

 

 
Furutech FT-SWS-G inbouw wandcontactdoos: 
 
Furutech wandcontactdoos met de dempende piezo-
carbon frontplaat en vergulde aansluitingen. Mooie 
combinatie: combineert verregaande gelaagheid van de 
dempende carbon frontplaat met de gemoedelijke klank 
van een vergulde wandcontactdoos; Laatste model van 
dit type.  
 
Nieuwprijs: € 152,50 

Nu voor € 120,=  

 

 
Furutech LineFlux XLR interlink: 
 
De LineFlux is het Topmodel interlink van 
Furutech, dit is de XLR uitvoeringen 1,2 
meter, afgemonteerd met piëzo carbon 
Rhodium XLR connectoren (CF-60xR 
reeks), de interlink is als nieuw, wordt 
geleverd in de originele verpakking. 
Een muzikale topprestatie interlink (groots 
open beeld met veel muzikale nuanceringen) 
nu tegen een aantrekkelijke prijs. 
 
Nieuwprijs: € 2.300,=  

Nu voor € 1.150,=  

 



 

 

 

Acrolink 7N-A2200 III interlink: 
 
Fraaie instapmodel RCA interlink van het 
Japanse merk Arcolink: fraai muzikaal 
karakter voor een aantrekkelijke prijs. 0,6 
mter lange uitvoering afgemonteerd met 
hoogwaardige connectoren, wordt 
geleverd in de originele doos met 
bijbehorende papieren. 
 
Nieuwprijs: € 375,= 

Nu voor € 140,=  

 

 

Supra LoRad netkabel 3x 2,5m2  
 

Supra power cord: 3x 2,5mm2 aders van vertint koper, 
folie afgeschermd en erg soepel dus een ideale kabel 
om zelf power cords mee te maken. 
Lengte: 2,8 meter 
 
Nieuwprijs: € 49,=  

Nu voor € 30,=  

 

 
Chord C-stream LAN kabel: 
 
Persoonlijk vind ik dit een mooi neutraal, muzikaal en 
redelijk verfijnd klinkend LAN kabeltje. 
0,75 meter lange uitvoering met vergulde connectoren. 
 
Nieuwprijs: € 75,= 

Nu voor € 45,=  

 
 

Kemp SNS Plug (demo model): 
 
De bekende Tweak van Kemp Elektroniks ontdoet 
de netspanning van netvervuiling en storingen. 
Laatste nieuwe uitvoering voorzien van Creaktiv 
Systems chips en een ci2p behandeling.  
 
Nieuwprijs: € 195,= 

Nu voor € 145,=  
 

 

  



 

 

 

Furutech FA-Alpha-S22 interlink: 
 
FA-Alpha-S22 is Furutech’s mooiste interlink van 
de rol 2x 1,4 meter afgemonteerd met Furutech 
FP-126F(R) connectoren en hegaline 
afschermingskous. 
 
Nieuwprijs: € 349,= 

Nu voor € 175,= 
 

 

 
Pink Faun LAN Isolator: 
 
De Pink Faun LAN isolator wordt geplaatst 
tussen netwerk apparatuur, zoals streamers 
en DAC’s, en het netwerk zelf. Door de LAN 
Isolator wordt vervuiling van het digitale 
signaal door hoog frequente ruis ongedaan 
gemaakt middels een galvanische 
scheiding tussen het netwerk en het 
ontvangende apparaat.  
 
Nieuwprijs: € 150,=  
Nu voor € 90,=  
 

 
Voor Naim liefhebbers: 5 pins DIN interlinks: 
 
Voor Naim is er geen mooiere interlink verbinding 
dan de 5-pins DIN verbinding. Hiervoor heb ik en 
tweetal interlinks van 5-pins DIN → 5 Pins DIN 
(koppeling tussen 2 Naim apparaten). Furutech 
DIN -> DIN interlink op basis van 3 aders 
Furutech FA-220 kabel. 
 

Nu voor € 75,=  
 
Naim’s DIN interlink: Snaic 5: 
Originele Naim interlink van 5-pins DIN → 5 pins 
DIN. 1 meter lange uitvoering in nieuwstaat. 
 

Nieuwprijs: € 250,= 

Nu voor € 95,=  

 
 

 

 



Power cords: 

 
Nordost Valhalla 2 power cord (demo model): 
 
Referentie powercord van Nordost, 2 meter lange uitvoering. Deze TOP High 
End kabel laat zich het best 
beschrijven als: zeer open, extreem 
gedetailleerd, verfijnd en snel qua 
weergave. 
Voor wie een hoog oplossende 
kabel zoekt uit het top segment is 
dit een buitenkans. De kabel is als 
nieuw, heeft alleen in mijn demo set 
gespeeld en komt nu beschikbaar 
vanwege een upgrade. 
Wordt geleverd in de originele 
houten kist met volledige Nordost 
dealer garantie. 
 
Nieuwprijs: € 6.099,= 
Nu voor € 3.700,= 
 

 
Furutech Nano Flux NCF power cord (demo 
model: 2 stuks beschikbaar): 
 
Furutech topmodel power cord, de voormalige 
Peacock Audio demo modellen. Deze kabels zijn 
in perfecte staat en worden geleverd in de 
originele Furutech dozen 
en met volledige garantie.  
 
Nieuwprijs: € 4.000,= 
Nu voor € 3.300,= 
 

  



 

 

 
Furutech Power Flux power cord: 
 
Topklasse powercord van Furutech, niet voor 
niets het meest gekopieerde power cord (maar 
dit zijn de echte      ). 
Kabel is in perfecte staat en worden geleverd in 
de originele Furutech doos. 
 
Nieuwprijs: € 2.250,=  
Nu voor € 1.095,=  
 
 

 
 

 
GigaWatt LC-3 Evo, High End Line power cord (demo model): 
 

Het mooiste GigaWatt power cord uit de LC lijn. 
Open en neutraal/fris van karakter met een 
strakke laagweergave. 2,5 meter lange 
uitvoering wordt geleverd in de originele houten 
kist met volledige dealer garantie. 
 
Nieuwprijs: € 1.521,= 
Nu voor € 1.095,= 
 
 

 

 

GigaWatt LC-Y EVO power cord (nieuw):  
 

Power cord gemaakt van de GigaWatt LC-Y EVO netkabel 
1,5 meter, afgemonteerd met Furutech FI-11G connectoren. 
Nieuw, wordt nog ingespeeld voor levering. 
 

Nu voor € 120,= 
 

 

 
Furutech FP-314Ag power cord (nieuw):  
 
1,75 meter lange uitvoering, 
originele Furutech afmontage met 
vergulde connectoren: FI-E11G 
en FI-15G  
 

Nieuw: € 195,= 

Nu voor: € 125,=  
 



 

 

 
Pink Faun PC-5 powercord (nieuw):  
 

De allerlaatste PC-5 kabel uit de voorraad: 
Pink Faun PC-5 1,2 meter afgemonteerd met: Furutech 
FI-E11R en FI-11R connectoren 
 

Nu voor € 250,= 
 

 

Belden audiogroep kabel 3,3mm2 (de dikke 
uitvoering van type 19364): 
 

3x 3,3mm2 aders, qua opbouw verder gelijk aan type 
19364. Mooie kabel voor audiogroep aanleg of voor 
het maken van robuuste netkabels. 8 meter 
beschikbaar door inruil. 
 

Nu voor € 9,50 per meter 
 

 

Speakerkabels: 
 

Van den Hul the Magnum Hybrid MK II speakerkabel: 
 

De Magnum Hybrid speakerkabel 
heeft verzilverd OFC koperen 
geleiders met een koolstof hybride in 
een Huliflex mantel.Twee meter lange 
uitvoering afgemonteerd met 8x WBT 
0610 Cu spades, in zeer nette staat. 
 

Van: € 475,=  
Nu voor € 275,= 
 

 

PureCable speaker MSTR luidsprekerkabels  
De topmodel speakerkabel vanPureCable. 
2x 1,8 mtr. afgemonteerd met de ETI Research 
rhodium banaanstekkers en aluminium splitters. 
Opgebouwd uit PC-Triple C koperen geleiders 
2x 5,5 mm2 dit geeft een mooi open en vloeiend 
klankkarakter.  
 
Nieuwprijs: € 1.900,= 
Nu voor € 975,= 
 
 

 



 

 

Interlinks: 

 
Ansuz Acoustics Digitalz-D: Digitale AES/EBU interlink: 
 
Lange tijd de Peacock Audio 
Referentie interlink geweest, en 
deze kabel komt nu te koop. Ansuz 
Acoustics Digitalz-D heeft een 
enorm natuurlijke, ruimtelijke en 
organische klank. Deze Ansuz 
Digitalz verslaat alles dat ik tot 
voorkort kende op het gebied van 
digitale interlinks. 
Deze 2 meter lange kabel is in 
nieuwstaat en wordt geleverd in de 
originele verpakking. 
 
Nieuwprijs: € 9.720,= 
Nu voor € 3.200,= 
 

 
Furutech FA-220 XLR interlink: 
 
De fraaie FA-220 interlink van Furutech met de 
PC-OCC monocrystallijn koperen geleiders. 
Deze XLR interlink is 1 meter lang en is 
afgemonteerd met topklasse Furutech 6-serie 
XLR connectoren en afgewerkt met zwarte kous: 
een Peacock Audio afmontage. 
 
Nieuwprijs: € 470,= 
Nu voor € 220,= 
 

 
Tellurium Q. Black 2 DXLR digitale interlink (nieuw!): 
 
Hoogwaardige digitale interlink AES/EBU 
uitvoering, 1,5 meter lange uitvoering nieuw 
in doos! 
 
Nieuwprijs: € 475,= 
Nu voor € 350,= 
 

  



 

 

 

Furutech ADL HI-4 HDMI kabel: 
 
2,5 meter lange uitvoering, demo model in de originele 
verpakking. 
 

Nieuwprijs: € 290,=  
Nu voor € 100,= 
 
 

 

Cable Research Lab Silver series:  
 
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,= 
 

 
Furutech FA-Alpha-S22 interlink:  
 
1,5 mtr. afgemonteerd met Furutech FP-126F 
rhodium RCA connectoren afgewerkt met een 
koolstof gevulde afwerkingskous, in nieuwstaat! 
 
Nieuwprijs:€ 375,= 
Nu voor € 220,= 
 

 
Purist Audio Design RCA interlink 2x 5 mtr. 
 
Lange interlink van het Amerikaanse merk ‘Purist 
Audio Design’: 2x 5 meter! 
 
Nieuwprijs:€ 800,= 
Nu voor € 195,= 
 

 
  



 

 

 
W&M RCA interlink 
 
Leuke interlink van serieuze kwaliteit voor een 
betaalbare prijs. Deze 1,5 meter lange interlink is nog in 
nieuwstaat en wordt geleverd in de originele 
verpakking. 
 
Nieuwprijs:€ 159,= 
Nu voor € 60,=  

 

 
WireWorld Equinox III interlink: 
 
WireWorld interlink 2x 0,95 meter afgemonteerd met vergulde Neutrik RCA 
connectoren. 
 
Mag weg voor: € 95,= 
 

 

Tweaks: 

 

Furutech Fuses, alleen nog verkrijgbaar bij Peacock Audio 

 

De alom bekende Furutech High-End Performance 
zekeringen 5x20mm zijn nu alleen nog exclusief 
leverbaar via Peacock Audio. De Furutech zekering 
is een icoon op het gebied van de High-End 
zekeringen, al jaren favoriet bij audiofielen, maar ze 
werden al enige tijd niet meer geleverd door 
Furutech en nu alleen nog maar te bestellen bij 
Peacock Audio, diverse waarden zijn nu nog op voorraad (125mA, 250mA, 
500mA, 1A, 2,5A, 3.15A, 10A en 15A) maar OP=OP!!  
 

Furutech adviesprijs: € 59,50  

Nu voor € 42,50 per stuk 

2 stuks voor € 80,= 

3 stuks of meer voor € 35,= per stuk 
 

Voor die prijs is dat de goedkoopste audiofiele zekering uit de High-End klasse. Nog fraaier 
klinken deze Furutech zekeringen met zwarte Creaktiv Systems Tuning Chip upgrade voor 
slechts € 5,= 

 
  



 

 

 

Pasco zekeringhouders voor Diazed DII zekering 

16A en 20A uitvoeringen 
 

De Holec Pasco is de beste zekeringhouder voor Diazed 

zekeringen, deze wordt geleverd met een nieuwe 16A, 

20A of 25A Silverfuse, de Silverfuses zijn ge-upgrade 

met Creaktiv System Tuning Chip.  

 

Nieuwprijs: € 50,=  
Nu voor € 30,= 
 

 

Synergistic Research Blue Fuses: 
 
De laatste resterende waarden in 5x20mm en 6.3x32mm 
formaat nu tegen zeer aantrekkelijke prijzen: 
 

Van: € 150,=  
Nu voor € 65,= p/st   3 stuks voor 175,= 
 

 

Creaktiv Systems 75 Ohm optimizer: 
 
Afsluitplug voor vrije digitale in- en uitgangen, 
deze verhindert reflecties, die weer jitter 
veroorzaken bij digitale in- en uitgangen.  Deze 
afsluitplug van Creaktiv Systems bevat de ci2p 
technologie en inwendig de wisselwerkingen tussen velden tegengaat. Het 
resultaat hiervan is een natuurlijkere weergave met minder onrust, zowel qua 
beeld als geluid. 
 
Nieuwprijs: € 85,= 
Nu voor € 65,= 
 

  



 
 

Te koop in opdracht van klanten: 
 

Pink Faun speakerkabel sets: 
Beide speakerkabels sets zijn in prima staat en 
worden geleverd in de originele Pink Faun tassen. 
 
Pink Faun SC-2:  
2x 1,5 mtr. afgemonteerd met vergulde Furutech 
spades:  
 

Nieuwpijs: € 725,= 
Vraagprijs: € 375,= 
 
 

Pink Faun SC-3/4 bi-wire:  
2x 1,25 mtr. afgemonteerd met vergulde spades 
(versterker kant) en vergulde banaanstekkers 
(speaker kant):  
 

Nieuwprijs: € 357,50 
Vraagprijs: € 185,= 
 
 
 

NBS power cords:  
 
NBS Statement power cord 1,8 mtr.  
In zeer nette staat incl. NBS tas label en papieren:  
 
Vraagprijs: € 650,=  
 
 
 
 

 
NBS Professional power cord 1,8 mtr. 
In nette staat incl. NBS tas 
 
Vraagprijs: € 350,=  
  



 
 

NBS Statement power cord 1,8 meter: 
Ge-upgrade met Furutech FI-E38R en FI-28R connectoren. 
 
Vraagprijs: € 650,= 
 
 

NBS Black Label-I power cord 1,8 meter: 
Ge-upgrade met de mooiste Furutech Carbon NCF connectoren FI-E50R NCF 
en FI-50R NCF connectoren (connectoren upgrade twv: € 780,=) 
 
Vraagprijs: € 900,= (ook mogelijk: alleen de kabel zonder connectoren: € 500,=) 
 
 
Meridian Ultra DAC: 
 
Talloze zeer lovende internationale 
recensies op internet zijn anoniem 
over de Meridian Ultra DAC: Top 
High-End DAC van absolute 
wereldklasse, slechts 2 jaar oud. 
Support alle digitale data formaten 
incl. DSD en MQA. Voor serieus 
geïnteresseerden is een 
demonstratie mogelijk.      Foto van internet ter illustratie 
Wordt geleverd in de originele doos  
met alle toebehoren. 
 
Nieuwprijs: € 19.750,= 

Vraagprijs: € 5.850,= 
 
 
Playback design MPD 3 DSD DAC: 
 
Internationaal erg hoog gewaardeerde DAC van het Amerikaanse merk Playback 
Design, type MPD 3. De DAC van de MPD 3 is 
ook in staat om naast de bekende hi-res PCM 
formaten ook super hoge resolutie bestanden in 
native DSD formaat af te spelen! 
Voor serieus geïnteresseerden is een 
demonstratie mogelijk.  
Wordt geleverd inde originele doos met alle toebehoren.   Foto van internet ter illustratie 
 
Nieuwprijs: € 7.900,=  
Vraagprijs: € 2.450,= 
  



 
 
Acoustic Revive Rio 5II Negatieve Ionen Generator  
 
Zo gebruikt u de RIO-5II: plaats de cd of 
dvd etc. bovenop de RIO-5II en druk op de 
rode knop. Hierdoor zal de elektrische 
ventilator ongeveer 8 seconden draaien, 
die het oppervlak bestraalt met negatieve 
ionen op de schijf gegenereerd door het 
verwarmen van toermalijn kristallen. Nadat 
beide zijden van een schijf zijn behandeld, 
zal de geluids- en beeldkwaliteit drastisch 
verbeteren. De signaal/ruisverhouding en 
dynamisch bereik zijn verbeterd en 
instrumenten en zang worden levendig en 
fris weergegeven. Ook kan de RIO 5II 
gebruikt worden door deze aan te zetten in 
de ruimte (zonder CD erop) om zo de lucht 
in de luisterruimte te ioniseren voor een 
vergelijkbaar effect.  
De Rio 5II Ionisator wordt geleverd inclusief de originele verpakking en handleiding, 
een dummy CD ter bescherming van het rooster en het bijzondere van deze RIO 5II is 
dat deze wordt geleverd met twee nieuwe reserve lampen erbij!  
 
Nieuwprijs: € 1.195,= 

Vraagprijs: € 500,= 
 
 
Yamamura speakerkabel: 
 
Iets bijzonders….Voor de connaisseur van 
Japanse audio: Yamamura speakerkabel type 
Millennium 6000 afgemonteerd 2x 2 mtr. met 
Cardas Rhodium en Furutech Gold spades. De 
afschermingsdraden worden met een aparte aarde 
connectoren aangesloten aan de versterkerzijde. 
Wordt zeer zelden te koop aangeboden, voor de 
echte liefhebber van Japanse audio cultuur. 
 
Vraagprijs: € 625,= 
 
 
Power cord ‘merkloos’ 2 mtr.  
 
Een zeer fors powercord, maar klankmatig zeker 
niet verkeerd.  
 

Nieuwprijs: € 250,= 
Vraagprijs: € 95,= 
 


