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Hi-Fi-Tuning Supreme³ Fuse meterkast zekering (10x38 mm)
Qua zekering keuze voor in de meterkast waren er al de Mersen zekering, de
Siemens Silverfuse, de Hi-Fi Tuning Ultimate2 en de Pink Faun Rhodium
zekering. Nu is er een mooie aanvulling is het topsegment van de meterkast
zekeringen: de Hi-Fi-Tuning Supreme³ is ideaal voor wie de Pink Faun Rhodium
zekering te klinisch en te expressief vond maar zich niet zo kon vinden in het
karakter van de Ultimate2.
De zekering caps zijn gemaakt van OFC
koper, verzilverd en verguld met
keramische body, gevuld met speciaal
vulmiddel. Ze hebben een rechte
smeltdraad bestaande uit een speciale
OFC/zilver legering, deze smeltdraad
loopt door een intern buisje uit polyolefin
wat zorgdraagt voor de demping.
Verder is de zekering diep cryogeen
behandeld en gedemagnetiseerd,
Tachyon & WA-Quantum behandeld (dus
geen Fuse Chip benodigd!).

De Supreme3 zekeringen gaan op alle gebied verder als de Ultimate2: maar ze
hebben beiden wel hetzelfde klankkarakter: het rustige klankbeeld met een
gemoedelijk (tikje warm) klankkarakter kenmerkt beide Hi-Fi Tuning zekeringen
Voor wie het frisse klankkarakter prefereert zijn
er de Mersen en Siemens zekeringen die met
hun zilveren eindkappen en zilveren smeltdraad
de nodige fris en puntigheid inbrengen.
De Pink Faun Rhodium zekering is de zekering
die het frisse en open karakter combineert met
de klankrijkdom van de Hi-Fi Tuning varianten.
De Ultimate2 zekering die
gewoon leverbaar blijft.
Omdat tegenwoordig vrijwel iedereen die een dubbel uitgevoerde
zekeringhouder AHP (mits gemodificeerd) of een Siemens zekeringhouder heeft,
ervoor kiest om twee zekeringen te gebruiken, wat in alle gevallen mooier klinkt
als het koperen, verzilverde of zelfs het vergulde staafje wat standaard bij deze
zekeringhouders in de nul lijn zit.
Nu het algemeen bekend is dat twee zekeringen een duidelijk meerwaarde
hebben boven de staafje in de nul leiding, biedt dit natuurlijk een scala aan
combinaties van zekeringen, zeker als u weet dat de zekering in de fase zijn een
zwaarder stempel drukt op het klankbeeld als de zekering die in de nullijn
geplaatst is. Bijvoorbeeld van de meest verkochte combinatie: Pink Faun
Rhodium zekering + Hi-Fi Tuning zekering werkt het als volgt:
Optie 1: Pink Faun als fase zekering + Hi-Fi Tuning als nul zekering
Deze optie klinkt iets frisser en opener als wanneer we de zekeringen
omwisselen.
Optie 2: Hi-Fi Tuning als fase zekering + Pink . als nul zekering
In deze optie klinkt het net wat gemoedelijker omdat hierbij het Hi-Fi Tuning
karakter dominanter is.

De Pink Faun Rhodium zekering leverbaar
in 16, 20 en 25AT uitvoeringen.
Wellicht ten overvloede: de zekering van speelrichting wisselen (180 graden
draaien) laat een beduidend beter (of slechter) resultaat horen omdat de
zekeringen een voorkeursrichting hebben (staat niet op de zekering vermeld en
verschilt per zekering). Het verschil is duidelijk hoorbaar, zeker als je let op de
plaatsing van stemmen en instrumenten in de ruimte: in de ‘verkeerde’
speelrichting is het beeld diffuus, in de ‘voorkeursrichting’ van de zekering is de
plaatsing en definitie beduidend beter.

Een zinvolle tip voor wie de voorkeursrichting van zijn zekeringen nog nooit
bepaald heeft: draai ze maar eens om en meteen moet duidelijk zijn welke
speelrichting het mooiste resultaat geeft. Dit geldt niet alleen voor meterkast
zekeringen maar ook voor alle apparatuur zekeringen. Alleen bij zekeringen van
Synergistic Research staat de voorkeursrichting op de zekering aangegeven, bij
alle andere types is het even puzzelen, maar het loont absoluut!!
Het enige minpuntje wat ik kan bedenken is dat de Supreme3 zekeringen op dit
moment alleen verkrijgbaar zijn in de 16 Ampère uitvoering (maar deze klinken al
beter als de 20, 25 en 32A van de Ultimate2.
Hi-Fi-Tuning Supreme³ Fuse meterkast zekering: € 69,= per stuk
Ik heb de Hi-Fi Tuning Ultimate3 zekeringen al bij verschillende klanten zelf
geïnstalleerd als vervanging van de Ultimate2 zekering en in alle gevallen was de
verbetering evident. Bij een demonstratie bij een klant thuis zelfs zo overduidelijk
dat toen de set aangezet werd (voor het gaan zitten op de luisterplek) al
hoorbaar was dat er ‘een heel andere wind waaide’: Meer rust, verfijning in het
hele spectrum van hoog tot laag en een hoger oplossend vermogen zijn wel de
meest in het oog/oor springende verschillen.
Ingespeelde demo’s zijn nu volop op voorraad, vraag gerust een demo zekering
aan om het zelf te ervaren!
Hi-Fi Tuning Ultimate3 klanten recensie:

Beste Antoine,
Dank voor de snelle levering en het inbranden!
Tja wat valt er te zeggen? Alsof alles helderder is meer aanwezig is en
vanzelfsprekender speelt, geen weg terug. Vooral de snelheid is behoorlijk
toegenomen!
Geweldig leuke upgrade!
Hartelijke groeten,
Lucas uit Almere

Luister verslag Furutech DSS4.1 speakerkabel:
Na de introductie van het DPS 4.1 power cord is er nu een speakerkabel van
hetzelfde superieure koper materiaal speciaal ontwikkeld door Mitsubishi en
deze speciale kopersoort wordt alleen door Furutech verwerkt in hun nieuwste
High-End kabels: het DPS4.1 power cord en nu ook in de DSS4.1 speakerkabel
leverbaar van de rol en dus volledig naar wens op maat te confectioneren.

De DSS4.1 kabel is leverbaar vanaf de rol en dus evt. ook zelf af te monteren,
maar let op: Dit is geen kabel voor de onervaren kabel doe-het-zelver om aan te
beginnen, want het is een kabel waarbij de een afmontage toch de nodige
voeten in de aarde heeft en daarom ook de nodige ervaring vergt.

De door Peacock Audio afgemonteerde DSS 4.1 speakerkabels worden
afgewerkt met de speciaal voor de kabel ontwikkelde aluminium splitters,
vergulde adereindhulzen met Furutech NanoLiquid als de contactverbeteraar
met nano deeltjes zilver/goud. Qua connectoren zijn de High-End CFconnectoren een mooie match, maar als het geheel naar de gemoedelijke kant
bijgestuurd moet worden kan ook de vergulde uitvoering van de Furutech FT211G (en/of FT-212G) connectoren gemonteerd worden.
Gek genoeg ontvouwt zich na aansluiten (vooraf uiteraard uitgebreid ingespeeld
op de Cable Cooker) meteen het klankkarakter horen wat ik onmiskenbaar
herken van de DPS4.1 netkabels: een ongekende losheid in het geluidsbeeld en
een natuurlijke weergave van stemmen in het middengebied zoals ik nog nooit
gehoord heb in en andere TOP speakerkabel.
Tot voor kort speelde ik met MIT Oracle 2.1 speakerkabels (met een prijs van
€ 17.000,= toch ook niet bepaald de minste), maar de Furutech speelt in het o zo
belangrijke middengebied deze MIT Oracle compleet weg, maar ook op de
andere aspecten, ruimtelijke weergave, detaillering, plaatsing, basfundament etc.
kan de Furutech DSS 4.1 volledig meekomen en op enkele aspecten ruimte
informatie en breedte afbeelding zelfs beter als de MIT Referentie kabel.

Andere Topkabels zoals ik die al eerder beluisterd heb in mijn set zijn wellicht op
deelaspecten beter: Het onovertroffen laag van de beste kabels van NBS, de 3D
ruimtelijke afbeelding zoals alleen Live Cable dat maar kan, de snelheid en
transparantie van de beste Crystal Cables en zo zijn er nog meer kabels die op
deelaspecten absoluut superieur scoren. Maar geen van de ooit beluisterde Top
High-End speakerkabels die ik ooit in mijn set gehad heb (met uitzondering van
de Audioquest ‘The Well’ van € 40.000,=) had in mijn set het perfecte allround
karakter van de MIT Oracle, maar deze moet nu wel het veld ruimen voor de
heel veel goedkopere Furutech DSS4.1. Een wonderbaarlijke prijs-kwaliteit
prestatie zoals die van het DPS4.1 powercord herhaalt zich, maar dan nog
extremer naar mijn idee, voor deze DSS4.1 speakerkabel, ‘best bang for your
buck’ zouden Amerikaanse audio recensenten dat noemen.
De Furutech DSS4.1 speakerkabel in een 2x 2 meter uitvoering met
Furutech CF-201(R) piëzo carbon connectoren en de fraaie aluminium
splitters kost ‘slechts’ € 2.700,= In deze prijsklasse is van alles te koop van de
‘grote merken’ maar niets wat ook maar bij benadering het vloeiende en
transparante karakter heeft van deze DSS4.1 speakerkabel!
Maand aanbieding mei:
Bij aankoop van een Furutech DSS 4.1 speakerkabel een set Furutech DSS4.1
jumpers afgemonteerd met Furutech FP-211/212 connectoren t.w.v. € 470,=
gratis(*)
(*)

aanbieding geldig t/m 31 mei 2019

Einde van en tijdperk…
Na jarenlang de best verkochte interlink en speakerkabel te zijn geweest heeft
Furutech besloten de FA-220 interlink en de FS-Alpha speakerkabel definitief uit
productie te nemen. Deze kabels zijn niet meer leverbaar vanuit de importeur
maar ik heb nog enkele kabels van beide types liggen.

De FA-220 is vervangen door de FA-α-22 kabel, een waardige opvolger, de FS
Alpha is uitgefaseerd en vorig jaar is de FS-α36 nieuw in het leverprogramma
gekomen, erg goed zeker qua prijs-kwaliteit verhouding, maar naar mijn mening
niet helemaal het niveau van de FS-Alpha maar deze zit er wel dicht bij qua
prestaties (sommige klanten prefereren wel de FS-α36 boven de FS Alpha).

Maar gelukkig is er nu de DSS-4.1 speakerkabel die weer mijlen ver boven de
FS-Alpha uitsteekt.
Van de FA-220 zijn nog enkele demo’s op voorraad (RCA en XLR) die gaan weg
met een leuke korting. Van de FS Alpha is nog een allerlaatste demo set: 2x 2
meter (evt. met FS Alpha jumpers). Interesse? wees snel want OP=OP!

De ‘slimme’ elektriciteitsmeter, vloek of zegen…?
In alle nieuwe woningen zit tegenwoordig een ‘slimme’ elektriciteitsmeter en ook
in steeds meer bestaande huishoudens wordt er gevraagd over te gaan op deze
nieuwe technologie. Absoluut een vooruitgang,
zeker voor de netbeheerder maar ook voor de
gebruiker (automatische uitlezing) maar waar
niemand (een enkele wakkere audiofiel
daargelaten) bij stil staat is dat dit stukje vernuft
ook een negatieve uitwerking heeft op de
elektromagnetische straling in huis en dat
daarmee het luistergenot ondermijnd wordt.
Het “chippen’’ van een elektriciteitsmeter (ook de
oude) heeft altijd een positief effect op de
geluidsbeleving door de effectieve onderdrukking
van de negatieve effecten van electrosmog. De
zondermeer beste Chip voor deze toepassing is
de Creaktiv Systems GDL-90 Chip, maar omdat
deze ‘slimme’ elektriciteitsmeters data verzenden
en ontvangen over een GPRS-netwerkverbinding
brengt dit weer een extra bron van electrosmog
met zich mee.
In de vorige Nieuwsbrief heb ik de positieve
effecten besproken van het onder handen nemen van het Wi-Fi modem met een
Maxi Twister Stop of een GDM-60 Chip (ook van Creaktiv Systems). Deze
laatste Chip is een prima aanvulling voor een slimme elektriciteitsmeter. De
GDL-90 Chip (voor een laagfrequent harmonisatie) en de GDM-60 Chip de
krachtigste Chip voor de harmonisatie van de GPRS effecten. De combinatie van
beide Chips vormt een grote synergie!
Peacock Audio maandaanbieding:
De Creaktiv Systems GDL-90 + GDM-60 Chips
voor de slimme meter samen geen € 159,= maar
€ 145,=(*)
(*) aanbieding

geldig t/m 15 mei 2019

P.S.,
Nog mooier is het om de komst van de ‘slimme’
elektriciteitsmeter zo lang mogelijk tegen te
houden….

E-Fuse: einde aan alle zekeringen discussies?
Een E-Fuse is geen zekering maar een elektronische schakeling geïntegreerd in
een netsnoer. De E-Fuse werkt als volgt: De bestaande zekering wordt
vervangen door een meegeleverd massief staafje van gerhodineerd OFC koper
en het aansluit power cord wordt vervangen door de E-Fuse module: een
netkabel met daarin opgenomen een kastje met daarin de elektronische
beveiliging schakeling is opgenomen.
De E-Fuse zou geen belemmering vormen voor de stroomtoevoer naar de
apparatuur en tevens zou deze ook effectiever zijn tegen beveiligen van de
apparatuur bij kortsluitingen of externe overspanning. Kortom de ideale zekering
en daarmee maakt de E-fuse dus een einde aan alle discussie omtrent welke
zekering nu het beste zou zijn in welke toepassing, aldus de brochure van de
fabrikant…

Ik ontving een E-Fuse module van een bevriend importeur ter beoordeling. De EFuse module wordt geleverd in een prachtige houten kist, een verpakking die al
meteen veel vertrouwen wekt, maar mijn eerste bedenkingen kreeg ik al toen ik
de kabel en de connectoren van de E-Fuse eens nader bekeek: een ‘gewone’
afgeschermde kabel (Lapp kabel?) en budget connectoren, maar “the proof of
the pudding is in the eating”, uitproberen dus…
De Synergistic Research Blue Fuse uit de externe voeding van de Nagra Jazz
voorversterker werd vervangen door het rhodium staafje en het aansluit power
cord van de voorversterker (Furutech NanoFlux-NCF) waar de Nagra standaard
mee speelt, werd vervangen door de E-Fuse kabel met module.

Al snel werd duidelijk dat het resultaat met de E-Fuse allesbehalve een
verbetering was, al hoorde ik wel deelaspecten die me verrasten zoals een
toename in de snelheid van weergave tov. de ‘conventionele’ zekering. De crux
zit ‘m natuurlijk in de door E-Fuse gebruikte kabel en connectoren: overstappen
van een Topmodel Furutech kabel naar “schemerlampensnoer” en budget
connectoren is natuurlijk een aderlating in elke High-End audio set.
Maar eerlijk is eerlijk, het concept van
de E-Fuse heeft zeker voordelen en
niet alleen theoretische, daar ben ik
van overtuigd. Maar bij vervanging
van een modaal power cord en dito
zekering is de E-Fuse waarschijnlijk
een verbetering, maar als ik verklap
dat een E-Fuse module € 1.585,=
moet kosten dan is dat meteen geen
overweging meer vrees ik.
Gaan we een Top audio netkabel en High-End zekering vervangen, dan schiet
de uitvoering van de E-Fuse toch wel te kort en brengt het zeker geen winst in
het totaalplaatje.
Wat absoluut wel een verbetering zou zijn voor alle High-End apparatuur is
wanneer deze E-Fuse module voorzien zou worden van bijvoorbeeld een
Furutech DPS4.1 powercord met bijpassende hoogwaardige connectoren, maar
in een dergelijke uitvoering zou de E-Fuse module qua prijsniveau in de buurt
komen van het aan te sluiten audioapparaat zelf, ook niet echt verstandig dus.
Kortom: de E-Fuse is een prima concept maar gezien de prijsstelling en de
matige uitvoering is het geen serieus alternatief voor de conventionele zekering
en een goed power cord, zo’n combinatie van een goede zekering en power cord
is nog altijd een factor 2-3 keer goedkoper als de E-Fuse oplossing…
Voor meer info: www.efuse.de

Nieuwe demo sets speakerkabels:
Langere tijd heb ik ze niet op voorraad gehad als ingespeelde demo, maar nu
zijn ze er weer: de beide Furutech speakerkabels uit het betaalbare segment:
De Furutech Alpha S-14 en de U2-T beide sets zijn afgemonteerd met nette
vergulde connectoren en zijn de interessante instappers uit het Furutech
programma.

De U-2T heeft een wat voller klankkarakter door wat meer laagfundament, maar
deze mist de verfijning qua detaillering en afbeelding waar de Alpha S-14 weer
beter in is. De Alpha S-14 heeft wel een diep laag maar niet de kracht in de
onderste octaven die de U-2T weer wel heeft.
Zoals zo vaak: de juiste kabel is een kwestie van de juiste match en persoonlijke
voorkeur, uitproberen dus…

Furutech U-2T 2x 3,5 mtr.: € 250,=

Furutech Alpha S-14: 2x 4 mtr.: € 370,=

De goedkoopste Furutech speakerkabels (ze zijn er vanaf € 5,75 per meter) zijn
eerlijk gezegd toch wat minder interessant voor serieuze audio, wel prima
bruikbaar voor b.v. de achterkanalen van een modaal home theatre systeem.

Nieuw: Vortex Hi-Fi Nano Diamant Contact Oil
Contact verbeteraar op basis van nano deeltjes
koolstof.
Toepasbaar op alle contacten: netstekkers, RCA /
XLR interlink connector verbindingen,
speakerkabel connectoren, netstekkers,
zekeringen, buisvoeten etc., etc.
De werking is volgens de fabrikant tweeledig: de
nano carbondeeltjes vormen structuren die de
microscopisch kleine holtes van de elkaar
rakende oppervlakken opvullen en zo een
verlaagde overgangsweerstand, en daarmee een
beter signaaloverdracht bewerkstelligen. Een
ander effect is dat de olie waarin de koolstof nano
deeltjes zijn opgelost vervuiling van de connector
verbinding voorkomt.

Het Vortex Nano Diamant materiaal moet zo dun mogelijk opgebracht worden op
beide delen van de verbinding, daarna de beide delen op elkaar schuiven /
klemmen, daarna los maken en nogmaals dun aanbrengen en dan opnieuw
monteren en de verbinding is door het ‘samensmelten’ van de beide
contactoppervlakken maximaal geoptimaliseerd.

Schematische weergave van de werking van Vortex Nano Diamant Contact Oil
Na toepassing van de Vortex Nano Diamant zijn de contacten minimaal 12
maanden onderhoudsvrij en optimaal qua contact overgangsweerstand.
Vortex Nano Diamant wordt geleverd in een klein 2ml flesje met kwastje, dit zou
genoeg moeten zijn voor honderden contacten.
Vortex Hi-Fi Nano Diamant Contact Oil kost: € 39,= (incl. verzending)

De Blue Horizon Clean-IT contactreiniger gaat uit het
leverprogramma.
De laatste flesjes hiervan worden nu verkocht voor € 20,=
per stuk

Blue Horizon Clean-IT

Approach-3 interlinks:
Na de introductie van het topmodel van Approach, de Approach-3 waren er door
o.a. materiaal toeleverproblemen lange levertijden ontstaan voor deze interlinks.
Deze problemen zijn onder controle en er zijn nu weer ingespeelde demo’s
beschikbaar van de Approach-3 interlinks in XLR en RCA uitvoering.
Omdat de Approach interlinks altijd custom made en volgens een zeer
arbeidsintensieve methode volledig hand gemaakt worden, kan de levertijd niet
verder teruggebracht worden dan tot 2 weken wat nu ook de actuele levertijd is.

Approach-3 interlinks standaard uitgevoerd met de Furutech CF piëzo carbon
XLR of RCA connectoren

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.
Kemp Reference powercord (occasion):
Superieur powercord van Kemp Elektroniks 11voudig afgeschermd met set aarde HP-OFC (High
Purity Oxygen Free Copper) geleiders met
vergulde conectoren (netstekker is gevuld met
AkikoAudio Tuningmix) en voorzien van WA
Quantum Cable Chip.
Deze occasion is een 1,5 meter lange uitvoering
en verkeert in nieuwstaat.
Nieuwprijs: € 595,=
Nu voor € 325,=

Furutech DPS4.1 powercord (nieuw!):
Furutech’s Top High-End kabel van de rol.
Een complete nieuwe 1,3 meter lange
uitvoering afgemonteerd met Furutech FIE11G en FI-11G connectoren
Buitenkansje om een volledig nieuw
Furutech DPS4.1 powercord te
bemachtigen voor een scherpe prijs.
Van: € 845,=
Nu voor € 675,=

Furutech FP3TS20 power cord (occasion):
2 meter lange uitvoering afgemonteerd met
Furutech FI-E35R en FI-25R connectoren €
447,= voor € 240,=
Van: € 447,=
Nu voor € 240,=

Fusion Audio Romance PC-2 power cord (occasion):
Fusion Audio (onbekend maakt
onbemind) fantastisch power cord,
warm en gemoedelijk met en hoge mate
van muzikale betrokkenheid. Een
powercord met een “300B
buizenkarakter”.
Ingeruild na upgrade naar een Furutech
DPS-4.1 power cord.
Voor wie muzikaliteit en ronde
gemoedelijkheid zoekt in een powercord
is dit een echte buitenkans, komt zelden
als occasion te koop.
Nieuwprijs: € 1.100,=
Nu voor € 500,=

Furutech FA-220 XLR interlink (occasion):
De bekendste Furutech interlink 1 mtr.
afgemonteerd met vergulde Furutech XLR
connectoren
Mooie muzikale XLR interlink.
Nieuwprijs: € 220,=
Nu voor € 150,=

Approach-2 RCA interlink (demo):
De ultieme interlink, verslaat vrijwel alles zelf uit een prijsklasse die minimaal 4x hoger is.
De Approach-2 interlink heeft als basis kenmerken: snel precies, extreem gedetailleerd zonder
verlies van muzikale nuance. Klink open en
snel maar zeker niet fris of met ook maar een
neiging naar scherpte.
Deze demo kabel is afgemonteerd met
Furutech FP-101G RCA connectoren en is nog
in nieuwstaat!
Nieuwprijs: € 595,=
Nu voor € 425,=

Ioniz AIR: Effectieve room tuning:
Duidelijke verbeterde weergave (muziek beleving) door ge-ioniseerde lucht,
werkt verbluffend! Gemodificeerd met WA Quantum Tuning Chips:
€ 80,=
Als optie is ook een lineaire voeding (veroorzaakt geen netvervuiling) als
zinvolle upgrade leverbaar.
Nu voor € 80,=

AHP 3i klankmodule (gemodificeerd):
De standaard AHP klankmodule wordt geleverd met een
koperen buisje in de nuldoorgang. Deze AHP module is
gemodificeerd zodanig dat het koperen buisje vervangen
kan worden door een verguld nuldoorgang staafje of een
tweede zekering.
Deze AHP 3i zekeringhouder wordt geleverd met een
gechipt en verguld nuldoorgang staafje t.w.v. € 25,=.
Nieuwprijs: € 124,= (standaard uitvoering)
Nu voor € 85,= (met verguld nul doorgang staafje)

Furutech eTP609-E-NCF verdeeldoos (occassion)
De non-ultra-Plus verdeeldoos van Furutech (uit het
‘nog betaalbare’ prijssegment) in de NCF uitvoering.
De absoluut beste (meest muzikale!) verdeeldoos in
de prijsklasse tot € 3.000,=
Jonge occasion, in absolute nieuwstaat , wordt
geleverd in de originele verpakking en met alle
toebehoren zoals spikes, handschoenen etc.
Nieuwprijs: € 1.800,=
Nu voor € 1.150,=

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,=

Pink Faun demo kabel uitverkoop
Pink Faun SC-3 speakerkabel:
Set 2x 3,5 meter in nieuwstaat.
Spades aan de luidsprekerkant en
banaanstekkers aan de versterkerkant
Nieuwprijs: € 473,=
Mag weg voor: € 250,=

Pink Faun PC-2- power cord
1,2 mtr. Nieuwprijs: € 550,=
Mag weg voor: € 275,=

Pink Faun IL-2- interlink (nieuw):
0,8 mtr. Nieuwprijs: € 295,=
Mag weg voor: € 150,=

Pink Faun IL-1 interlink (nieuw):
0,8 mtr. Nieuwprijs: € 650,=
Mag weg voor: € 325,=

Pink Faun speakerkabel set 2x 3,5 meter (nieuw):
Afgewerkt met zwarte afwerkingskous
worden naar wens afgemonteerd
geleverd (met vergulde spades of
banaanstekkers).
Nieuwprijs: € 400,=
Mag weg voor: € 250,=
(incl. afmontage met vergulde spades
en/of banaanstekkers)

Pink Faun speakerkabel (nieuw):
4 meter lang rest stuk
Nieuwprijs: € 39,= per meter
Mag weg voor: € 95,=

Power cords:

Beschrijving:

Prijs:

Furutech FP-314Ag powercord (nieuw):
Furutech FP-314Ag powercord 1,75
afgemonteerd met Furutech FI-E35R en FI-25R
connectoren, originele Furutech afmontage.
Nieuw en ongebruikt, nog in gesealde
verpakking.
Nieuwprijs: € 355,=

€ 265,=

Furutech FP-314Ag power cord (nieuw):
1,75 mtr. lange uitvoering afgemonteerd met
Furutech FI-11G en FI-15G connectoren.
Origineel door Furutech afgemonteerd!
€ 175,=
Nieuwprijs: € 220,=

Belden power cord (occasion):
De dikke (3x 3,3mm2) uitvoering.
1,5 meter lange uitvoering in prima staat.

€ 25,=

Belden 19364 power cord (nieuw):
1 mtr. Belden power cord afgemonteerd met
rubberen netstekker en IeGo koper IECconnector

€ 40,=

Nieuwprijs: € 55,=

Furutech FP-3TS20 power cord (demo):
Afgemonteerd met IeGo koper connectoren, 1,5
mtr. lange uitvoering.
Nieuwprijs: € 225,=

€ 155,=

Furutech FP-3TS20 power cord (demo):
Idem als hierboven maar door de afmontage met
Rhodium connectoren klinkt dit power cord
strakker en wat frisser. 1.1 mtr. lange uitvoering
€ 175,=
afgemonteerd met Furutech FI-11R en FI-15R
connectoren.
Nieuwprijs: € 250,=
Furutech Alpha-3 power cord (demo):
Afgemonteerd met IeGo rhodium connectoren
1,8 meter lange uitvoering:

€ 200,=

Nieuwprijs: € 285,=

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

€ 220,=

Oyaide Tunami power cord (occasion):
1,5 meter lange uitvoering maar nu
afgemonteerd met Oyaide connectoren Oyaide
P079e en C029 connectoren.
Nieuwprijs: € 405,=

€ 225,=

Furutech Alpha-3 power cord (occasion):
Fraaie uitvoering afgemonteerd met Furutech FIE35R en FI-25R connectoren en koolstofgevulde
afschermingskous, 2,5 mtr. lange uitvoering.
In absolute nieuwstaat!

€ 345,=

Nieuwprijs: € 645,=

Fusion Audio Enchanter power cord
(occasion):
Fusion Audio (onbekend maakt onbemind)
fantastisch power cord, snel open en
gedetailleerd zonder enige vorm van scherpte.
Ingeruild na upgrade naar een Furutech DPS4.1 power cord.
Wellicht het beste power cord uit deze
prijsklasse, komt zelden als occasion te koop.
Verkeert in prima staat!

€ 800,=

Nieuwprijs: € 1.400,=

Pink Faun Power Cable (onafgemonteerd):
Mooie kabel voor het zelf maken van netkabels
of het aanleggen van audiogroepen.
Diverse ongebruikte reststukken en gebruikte
langere lengtes kabels (ingeruild na een
upgrade)
De volgende lengtes zijn beschikbaar:
1,25 meter, 2,75 meter en 6,95 meter.

Vanaf € 30,=
per meter

Nieuwprijs: € 49,= per meter

Interlinks:

Beschrijving:

Prijs:

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

€ 550,=

NBS Dragonfly XLR interlink
De alom geroemde NBS Dragonfly interlink de
betaalbare NBS kabel met een klankkarakter dat
overeenkomt met de dure NBS interlinks: zeer
muzikaal met een grootse en diepgaande
laagweergave.
1 meter lange uitvoering door Peacock Audio geupgrade met Furutech XLR-connectoren.

€ 100,=

Live Cable SPC interlink (occasion)
1 mtr. lange uitvoering in perfecte staat.
Nieuwprijs: € 1.390,=

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

€ 475,=

€ 200,=

Nieuwprijs: € 439,=

Interlinks digitaal:

Beschrijving:

Prijs:

Furutech FC-11 digitale interlink (demo
model):
Fraaie digitale interlink uit mono-kristallijn OCCkoper afgemonteerd met vergulde Furutech RCAconnectoren, 1 meter lange uitvoering. Mooie
upgrade tov. elke standaard meegeleverde
digitale interlink
Nieuwprijs € 78.=

€ 55,=

Speakerkabels:

Beschrijving:

Prijs:

Siltech MXT New York speakerkabel
(occasion):
De mooiste kabel uit de toenmalige MXT reeks
(met het hoogste % zilver-goud geleiders).
2x 2,6 meter afgemonteerd met vergulde
spades
Nieuwprijs: € 600,=

TaGa speakerkabel 2x 3,5 meter (demo):
Afgemonteerd met vergulde Furutech FP-201G
spades en Furutech FP-202G banaanstekkers.
Er is geen speakerkabel met een betere prijskwaliteitverhouding in dit prijssegment!
Nieuwprijs: € 470,=

Tweaks:

Beschrijving:

€ 150,=

Van: € 375,=
Voor: 289,=

Prijs:

Hi-Fi Tuning Supreme-3 zekeringen:
Door inruil (op Synergistic Research Blue
Fuses) zijn er nu gebruikte Hi-Fi Tuning
Supreme-3 zekeringen beschikbaar. Diverse
waarden in het 6,3x38 mm formaat.
Nieuwprijs: € 65,= per stuk

Furutech High-End Performance zekeringen:
Door inruil (op Synergistic Research Blue
Fuses) zijn er nu diverse gebruikte Furutech
zekeringen beschikbaar. Diverse waarden in het
5x20mm en 6,3x38 mm formaat in de originele
verpakking.
Nieuwprijs: € 59,50 / € 67,= per stuk

€ 25,=

€ 30,=

Apparatuur:
Furutech Daytona 303E netfilter (demo model):
High-End netfilter van Furutech, compleet met originele verpakking en alle
toebehoren. In absolute nieuwstaat!

Nieuwprijs: € 3.200,=
Nu voor € 2.200,=

Nagra PL-L Class A buizen voorversterker:

Nagra apparatuur is een toonbeeld van bouwkunst. De Nagra PL-L voorversterker
is uitgevoerd met een externe voeding, klankmatig is de Nagra PL-L een echte
referentie voorversterker: Open, precies en enorm dynamisch. Alles klinkt
loepzuiver, glashelder en met een groot beeld. Deze Nagra PL-L is tevens
voorzien van de optionele gebalanceerde in- en uitgangen met custom designed
Nagra hand gewikkelde trafo’s (€ 750,= meerprijs optie) het apparaat is in
nieuwstaat en niet veel gebruikt.
De Nagra PL-L is ge-upgrade met vrijwel nieuwe (3 maanden gebruikt) exclusieve
(gematchte) NOS buizen.
De versterker wordt geleverd in de originele doos met afstandsbediening, manual,
compleet nieuwe gematchte reserve buizen en alle toebehoren.
Nieuwprijs € 9.850,=
Vraagprijs: € 4.250,=

Bach S 2 HE Monitor speakers:
Set Bach S2HE Monitor speakers
in blauw alcantara, in nieuwstaat.
Klinken heerlijk open met een
fraai laag, zeker voor dit formaat.
Speakerbezetting: 13cm ATD
aramide carbonmid/laag en een
26mm inverted titanium dome
van Focal.
Nieuwprijs € 2.400,=
Vraagprijs: 1.200,=

Te koop in opdracht van klanten:
Xanadu HRS17:
Te koop van eerste eigenaar, deze Xanadu HRS17, stamt oorspronkelijk uit
2014. In 2016 opnieuw gespoten, gemonteerd en gecontroleerd. Papieren ter
inzage. Zo goed als nieuw en zowel technisch als optisch in perfecte staat.
Er zijn enkele upgrades gedaan
(t.w.v. ruim € 400,=), die
bijgedragen hebben aan een
optimalisatie van de muzikaliteit:
-Filters werden ge-upgrade
waardoor een mooier hoog is
ontstaan.
-Aansluitterminals vervangen door
WBT’s.
-De kasten zijn gestabiliseerd met
een hardstenen bodemplaat en
voorzien van een in hoogte
nauwkeurig verstelbaar maatwerksysteem van 3 massief koperen
schroefpootjes, waardoor een
perfecte en exacte koppeling
ontstaat op ieder vloeroppervlak.
Uiteraard is deze aanpassing
desgewenst weer gemakkelijk te
vervangen naar de
basisuitvoering.

Driewegsysteem: Bas- en middentonenluidspreker zijn voorzien van een
aluminium conus. Op een verantwoorde wijze veel detail (fijn dynamiek) zonder
overmatigheid. De sprankelende hoge tonen worden voortgebracht door een
lichtgewicht bandtweeter. Door de 22cm grote woofer is er sprake van een
goede performance (dus niet overdreven) van de bassectie.
Afmetingen: hoogte 91 cm; breedte 18,75 cm en diepte 29,25 cm (Deze grootte
stemt zelfs de meest omvang-kritische luisteraar
(-ster) mild 😊)
Kleur: Diep donkerrood, gemakkelijk inpasbaar in
bijna ieder interieur.
Service: Belangrijk aspect bij het kopen van een
model van het merk Xanadu is de service. Zie
hiervoor de uitvoerige positieve recensies op
internet, resp. de website van Xanadu
Beoordeling: Zowel de orgelsymfonie van SaintSeans als een nummer van de Dire Straits komen
volledig tot hun recht. Je hebt niet het idee dat je
naar luidsprekers van deze bescheiden
afmetingen zit te luisteren! Mooie soundstage, en
goede verdeling (vulling) in de luisterruimte, mede
door de extra mogelijkheid om de basluidsprekers
zowel naar links als naar rechts te 'plaatsen'.
Nieuwprijs: € 3.790,=

Prijs: € 1.950,=
Vrijblijvend te beluisteren bij Peacock Audio

Furutech GT-2 Pro USB kabel (occasion):
1,2 meter lange uitvoering in USB A-B-uitvoering.
Nieuwprijs: € 227,50
Nu voor € 125,=

