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Peacock Audio dealer van Ansuz:
Peacock Audio is dealer geworden van het Deense High-End audiomerk Ansuz.
Het bedrijf ‘Audio Group Denmark’ omvat drie High-End audiomerken Aavik:
versterkers, DAC’s en streamers, Børresen: luidsprekers en Ansuz: bekabeling,
verdeeldozen internet switches en accessoires.
Het Ansuz kabel portfolio
omvat powercords, digitale en
analoge interlinks en
speakerkabels. Verder levert
Ansuz ook verdeeldozen en
accessoires voor
trillingsbeheersing.

Van Ansuz heb ik momenteel op voorraad de powercords, LAN kabels en digitale
interlinks. Ansuz is een merk van bijzondere klankmatige kwaliteiten en het vult het
Peacock Audio kabel portfolio mooi aan in het hogere prijssegment. De instap en
middenmoot modellen van Ansuz zitten naar Peacock Audio maatstaven in het wat
hogere prijssegment.

Een aantal van die middenmoot Ansuz kabels hebben inmiddels hun plek veroverd
in mijn demo set, maar ook de instap modellen van Ansuz heb ik op voorraad om
uit te lenen als onderdeel van een demo set.
Stuk voor stuk kabels met bijzondere klankeigenschappen en een signatuur waar ik
persoonlijk heel blij van word. Ik zou het klankkarakter van Ansuz willen
beschrijven als enorm open, luchtig, verfijnd en gedetailleerd, maar absoluut
zonder enige vorm van scherpte. Ik heb wel vaker kabels met een zeer hoog
oplossend vermogen gehoord (o.a. de topmodellen van Chord, AudioQuest,
Nordost) maar dan gaat meestal hand-in-hand met een verlies aan muzikale
betrokkenheid en beleving. Zo niet bij Ansuz, daar voel ik me compleet betrokken
bij de muziek maar met een ongekende losse
en open weergave met optimale verfijning.
Mainz Power Cables:
Beschikbaar als demo zijn het instap model de Mainz X2 vanaf € 720,=
de P2: € 1.100,= en de C2: € 3.400,=
De Ansuz powercord reeks heeft nog duurdere modellen oplopend tot € 36.000,=
voor de Mainz D-TC SUP power cord kabel (dus voor elk wat wils... )
Digitalz Ethernet en Interconnect Cables:
Beschikbaar als demo zijn de Ethernet kabels Digitalz X2: € 640,= en de Digitalz
A2: € 860,= verder ook een AES/EBU digitale interlink uit de D serie.
Binnenkort volgt er nog wel een uitbreiding op het demo pakket Ansuz modellen
zodat er uitgebreid kennis gemaakt kan worden met de fraaie Ansuz produkten die
geleverd worden met 5 jaar garantie.

Luisterverslag Furutech Project V1 NCF power cords:
Ik had de Furutech Project V1 NCF
power cords in een extra Nieuwsbrief
vorige week al uitgebreid voorgesteld,
maar ik had er toen nog nauwelijks
naar geluisterd, maar nu heb ik een
aantal kabels volledig ingespeeld die
me de afgelopen week natuurlijk al de
nodige aangename luister uurtjes
bezorgd hebben.
Op de plekken waar ik de Project V1
NCF powercords heb ingezet zijn: als
aansluit powercord tussen de
wandcontactdoos (Furutech C-Lock
NCF) en de Furutech Pure Power 6
NCF verdeeldoos, op de streamer (Antipodes K50) en DAC (Stahl-Tek Vektian).
Op deze plekken kwamen ze als vervanging van de Furutech NanoFlux NCF. Maar
bij de eerste tonen na het aansluiten van de Project V1 NCF kabels kreeg ik zeker
niet een overdonderend ‘wow effect’ door een overdreven toename van
detaillering, ruimtelijkheid of andere indrukwekkende artefacten zoals ik dat wel
vaker gehad heb bij top kabels van andere merken, maar de kracht van de Project
V1 NCF zit in de verregaande muzikale betrokkenheid.
Bij de Project V1 gaat het om subtiliteiten zoals ultiem verfijnde timbres. Door een
verregaande rust (extreem zwarte achtergrond) in het geluidsbeeld en
natuurlijkheid qua weergave in alle frequentie gebieden die werkelijk ongekend is,
klinkt alles zoals het hoort en je bent ‘erbij’. Toepassen van een Furutech Project
V1 NCF kabel(s) leidt tot onvoorwaardelijke en absolute betrokkenheid met de
muziek, je wordt volledig opgenomen door het spel van de muzikanten op het
podium vooral omdat de afbeelding veel meer dipte en luchtigheid in zich heeft. Als
niet-muzikant ben ik zeker niet ritmisch aangelegd, maar ik merkte wel dat ik al
snel zo betrokken was bij de muziek dat ik met mijn voet mee ging bewegen op het
ritme van de muziek omdat de muziek me pakte in ongekende mate.
De Project V1 NCF creëert een 4e dimensie die ik nog nooit zo intens ervaren heb:
de absolute betrokkenheid met de muziek, puur door het ultieme natuurgetrouwe
karakter, zonder ook maar iets te doen wat het overdadig indrukwekkend maakt:
geen overdreven grote stage, geen benadrukking van kleine details of iets
dergelijks, nee gewoon Muziek zoals het bedoeld is.
3D weergave van een soundstage kennen we meesten wel: een breed podium
waarin diepte en hoogte verschillen waar te nemen zijn, een kenmerk van de
betere audiosets. Maar die 4e dimensie, die absolute betrokkenheid bij de muziek
wordt toegevoegd door de Furutech Project V1 NCF kabels. Deze 4e dimensie heb
ik nog nooit zo sterk ervaren niet in mijn set, en ook niet in de beste demo’s die ik
ooit gehoord heb.

Na enkele nummers van welke goed opgenomen muziek dan ook bekruipt je het
gevoel: jawel ik ben erbij, ik zit er middenin. Je hoort muziek van alle kanten: links
en rechts van je, virtueel hoor je geluiden uit het plafond en uit de vloer en van ver
achter de zijwanden komen. Hierdoor sta je veel dichter in de muziek en je wordt
volledig opgeslokt door de performance van de artiest, je gaat als het ware volledig
in de muziek op.
Dit fenomeen werd pijnlijk duidelijk toen ik naar een uur luisteren naar de Project
V1’s in mijn set weer terugging naar de Furutech Nano Flux powercords op die drie
plekken: Tjee wat een aderlating: weg 4D en weg ultieme betrokkenheid en terug
naar een afstandelijk en ‘plat’ 3D plaatje.
Natuurlijk is de Furutech NanoFlux NCF geen pruts kabeltje om als power cord in
je set te hebben, maar de verschillen met de V1 worden pijnlijk duidelijk als je ze
weer los koppelt: Auw wat een gemis...
Maar ik hoor je denken: 3 stuks van deze Furutech V1 kabels is dat niet wat over
de top? (ik heb de lotto niet gewonnen...!). Klopt helemaal, maar ook slechts één
zo’n fraaie Project V1 NCF als aansluitkabel op de verdeeldoos of op een andere
curiale plek in de set (in mijn geval op de streamer) transformeert je geluidsbeeld in
een ongekende richting, zondermeer!
Wat voor mij muziek luisteren zo mooi maakt is niet de verbazing over de ultieme
detaillering en de kick om het laatste tingeltje te horen, maar de enorme kracht van
de totale muzikale betrokkenheid bij de muziek en zijn gevoel wat de artiest in de
opname van de compositie gelegd heeft.
Verwacht met de Project V1 NCF geen muzikale kick waarvan je van je stoel lazert,
want die kick gaat je de V1 niet geven. Maar daarentegen wordt je met de Project
V1 NCF kabel in je set ondergedompeld in de absoluut verslavende en
indrukwekkende 4e muzikale dimensie...
Peacock Audio heeft in samenwerking
met Furutech importeur X-fi de exclusieve
verkooprechten verworden voor deze
kabel voor de Benelux. Er zijn wereldwijd
40 van deze kabels verdeeld over de
diverse regio’s en een klein aantal
daarvan is toegekend aan X-fi als
Furutech importeur, welke ik mag gaan
verkopen aan “enkele uitverkorenen”....
De Furutech Project V1 NCF power cords
zijn dus alleen maar te koop en te
beluisteren bij Peacock Audio.
Maak een vrijblijvend luisterafspraak en
kom maar eens kennis maken met deze
fenomenale kabels.

Furutech Project V1 NCF power
cord 1,8 meter: € 7.485,=

Tja, prijzig zijn ze zeker, maar zoals Henry Royce (van het gelijknamige automerk)
altijd zei: “The quality will remain long after the price is forgotten...”
De Furutech Project V1 NCF is zeker niet het eerste power cord dat je koopt, wel
het laatste...
Furutech’s digitale interlink: FX-Alpha-Ag
Er zijn nu diverse uitvoeringen op voorraad van de Furutech
digitale coax interlink Furutech FX-Alpha-Ag een dubbel
afgeschermde (folie + vlechtscherm) coax interlink kabel met
een puur zilveren geleider. De Furutech FX-Alpha-Ag interlink
heeft zeker niet de ‘typerende zilver-klank’ die neigt naar een
hard en analytisch klankkarakter wat vaak zo kenmerkend is
voor kabels met zilveren geleiders.
De Furutech FX-Alpha-Ag digitale interlink heeft een typisch
Furutech klankkarakter: muzikaal fraai open en zonder
scherpte. Omdat deze interlinks volledig naar wens op maat afgemonteerd worden
is het eindresultaat te tweaken naar een bepaald klankkarakter door de connector
keuze. De mooist denkbare uitvoering is hieronder afgebeeld met de nieuwe CF102R NCF connectoren en de optionele Hegaline EMI afschermkous wat een fraai
open en verfijnde weergave geeft, desondanks blijft deze uitvoering met een prijs
van € 275,= nog redelijk betaalbaar.

Afmontage met FP-101G en CF-102R-NCF connectoren

Maar voor de audio liefhebber met de kleine
beurs is er al een Furutech FC-62 digitale
interlink, vanaf € 30,=
Interessant voor low budget verbindingen
zoals b.v. TV’s

Ook af te monteren met High-End BNC’s

The Absolute Sound Editors’ Choise Awards voor Furutech
Het Furutech DPS-4.1 power cord en de Furutech NCF Clear
Line Plug zijn door het Amerikaanse audioblad The Absolute
Sound onderscheiden met de “Editors’ Choice Award”. Hun
onderbouwing was al volgt:

Furutech DPS-4.1 Power cord:
“The Furutechs added a sense of acoustic openness… they firmed up the bass and plumped
up the midrange, adding gravitas to the resonances… ” “Its sonic effects were more globally
presentational and were heard and sometimes felt throughout the system.
They didn’t disrupt my system balance; rather, they removed veiling and in so
doing enhanced the recovery of micro-information.”
“..for those who possess some DIY chops, Furutech just might have the power
cord for you. All it takes is a little elbow grease, and you’ll be rewarded with a cord
that performs on a par with some of the top contenders, at a considerable cost
savings. Unreservedly recommended.
By Neil Gader
Furutech NCF Clear Line Plug:
“What most captured my attention with the NCF was its more
definite sense of layering and greater sense of immediacy…” “The
difference between Clear Line “In” and Clear Line “Out” was one of
added focus and air between individual images.” “Bottom line:
sensible, cost-effective, and, once heard, difficult to part with.”
By Neil Gader
Beide producten zijn natuurlijk goede bekenden van Peacock Audio: De Furutech
NCF Clear Line plug is een ‘no brainer’, ongekend welk een verbetering de
plaatsing van een enkele plug (meestal in de verdeeldoos van de audioset) teweeg
brengt...
Hierbij de vertaling van de bevindingen van de Absolute Sound recensist Neil
Gader: "Wat mijn aandacht het meest trok met de NCF, was het meer uitgesproken
gevoel van gelaagdheid en groter gevoel van directheid..."
Het verschil tussen Clear Line "erin" en Clear Line "eruit" was er een van extra
focus en lucht tussen afzonderlijke afbeeldingen." "Kortom: verstandig, kosten
effectief en, eenmaal gehoord, moeilijk om afstand van te doen."
Daar sluit ik me helemaal bij aan!

NIEUW: GigaWatt audiogroep kabel type PowerSync
De GigaWatt LC-Y EVO is sinds ik deze in het leverprogramma heb als de meest
populaire audiogroep kabel uit het betaalbare segment, maar nu is er recent een
nieuw model audiogroep kabel geïntroduceerd, de PowerSync die prijs prijs en
pretatie toch weer een stap hoger op de ladder staat.
Qua opbouw is het concept vrij uniek, het is geen solid-core, maar ook geen
traditionele litze draad (uitgebouwd uit heel veel dunne draadjes). De PowerSync
heeft namelijk drie geleider die elk opgebouwd zijn uit slechts 10 OFHC staat voor
Oxygen Free High Conductivity 99.997% solid-core koper draden, samen goed
voor een 2 mm2 doorsnede. DE kabel is net zoals de LC-Y EVO volledig folie
afgeschermd. Verder is de kabel afgewerkt met een laag PVC en een buitenmantel
van gevlochten glasvezel & nylon, een constructie die zorgt voor een zeer lage
impedantie.
De GigaWatt PowerSync kabel is mijn zijn 11 mm diameter en met en grote mate
van soepelheid eenvoudig te
trekken door de standaard
installatiepijp.
Met een meterprijs van € 49,=
is de PowerSync nog redelijk
gunstig geprijsd.
Maar nu de hamvraag: hoe
klinkt deze GigaWatt
PowerSync kabel als deze
ingezet wordt als audiogroep
kabel?
Deze PowerSync kabel wordt ook gebruikt in de GigaWatt PowerSync powercords: € 240,= voor 1.5 mtr.

De GigaWatt LC-Y EVO is een kabel met een wat expressief karakter zonder de
rauwe randjes van de iets goedkopere Hi-Fi Tuning audiogroep kabel, de GigaWatt
PowerSync legt en stuk meer verfijning aan de dag dan de Gigawatt LC-Y EVO:
stemmen en instrumenten laten meer nuancering horen, detaillering neemt toe
evenals de ruimtelijke afbeelding.

Ook de PowerSync kabel is vrij expressief van karakter maar wel met een flinke
dosis verfijning. Qua prijsstelling zit deze kabel tussen de GigaWatt LC-Y EVO
(€ 33,= per meter) en de Furutech FP-S022N (€ 62,= per meter).
Conclusie: De GigaWatt PowerSync gaat weer een stap verder dan de GigaWatt
LC-Y EVO kabel: meer autoriteit en meer verfijning, maar nog steeds met het zo
kenmerkende vrij expressieve GigaWatt karakter. Ik vind dat de PowerSync met
zijn prijs-kwaliteit verhouding een prima prestatie neerzet als audiogroep kabel in
hebt middensegment.
Uiteraard is de GigaWatt PowerSync kabel te beluisteren als een van de 10
verschillende audiogroep kabels die als demo beluisterd kunnen worden in de
Peacock Audio luisterruimte, maar ook is er een ingespeelde en afgemonteerde
lange lengte beschikbaar voor thuis demo’s als audiogroep kabel.

Meterkast schakelaar of zekeringhouder: een brandend dilemma
Wat is nu beter: een GigaWatt meterkast schakelaar of een Siemens zekering
houder met zekeringen naar keuze. Dat is
een veel gestelde vraag waar ik geen
eenduidig antwoord op heb. Voor beide
oplossingen valt iets te zeggen: een
Siemens zekeringhouder, ook de mooiste Xtreme uitvoering, klinkt nooit erg krachtig en
dynamisch, dat komt door de flinterdunne
smeltdraad in de zekeringen. Een 20A
zekering in de fase lijn klinkt wat
dynamischer dan een 16A zekering en in de
nuldoorgang plaats je om die reden dan ook
bij voorkeur een zo zwaar mogelijke
zekering (25 of 32A), maar de dynamiek met
een zekeringhouder wordt beperkt door
twee flinterdunne zekering draden.
De GigaWatt schakelaar is eigenlijk niets meer dan een zwaar uitgevoerd relais:
dikke koperdraden met daartussen een zwaar overbemeten zilvercontact (met
contactoppervlakken ter grootte van een dubbeltje), dit geeft geen enkele
dynamische beperking, mede omdat het noodzakelijke meetcircuit (dat
uitschakeling triggert bij een constante stroom van groter dan 16 Amp.) parallel aan
de primaire stoomdoorvoer aangesloten is. Het enige nadeel van de GigaWatt is
dat het klankkarakter niet bij te sturen is, wat met een zekeringhouder met diverse
zekeringen met elk een eigen klankkarakter, natuurlijk wel mogelijk is. Zo is met
een combinatie van zekeringen de klankbalans bij te sturen van erg fris en
gedetailleerd, naar erg warm, rond en gemoedelijk (maar nooit super dynamisch...).

Hier als voorbeeld een typische klanten ervaring, in dit geval was duidelijk dat de
GigaWatt de uitgesproken voorkeur genoot (andersom komt zeker ook voor...)

Hallo Antoine,
De geluidsweergave met de GigaWatt automaat heeft zich geweldig ontwikkeld de afgelopen
week. Waar de GigaWatt automaat in eerste instantie kaal en vlak klonk. Lage tonen
fundament miste en het midden amper body hadden, geniet ik nu van een krachtige, maar heel
natuurlijke weergave met een prachtig timbre.
Gisterenavond ben ik er eens rustig voor gaan zitten en heb ik de GigaWatt automaat weer
gewisseld met de Siemens Ultimate zekeringhouder om ze goed te kunnen vergelijken. In mijn
herinnering had het idee postgevat dat de Siemens iets heel moois deed in het middengebied,
maar in een direct vergelijk laat de GigaWatt na het inspelen geen spaan heel van de Siemens
met smeltdraadzekeringen. Hoe goed die smeltdraadzekeringen ook zijn. Je had het me al
voorspeld. Er is bij mij nu geen twijfel over dat de GigaWatt het op alle vlakken beter doet.
Zal je deugd doen dat ik het plezier weer helemaal teruggevonden heb in het luisteren naar
muziek. Lijkt wel of er een andere set staat opgesteld nu.
Het plaatsen van Tuning Chips (eigenlijk niet meer dan een soort gemetalliseerde
sticker) is een tweak met vrijwel altijd een verrassend ingrijpend effect: Een Gabriel
Tech GDL90 Chip op de zekeringhouder of GigaWatt schakelaar en ingeval van
een ‘slimme meter’ gecombineerd met een Gabriel Tech GDM45SI40 Chip, tegen
de negatieve invloed van de hoogfrequente
straling die het gebruikt van een ‘slimme
meter’ nou eenmaal met zich meebrengt.
Deze Tuning Chips zijn twee cruciale
verbeterpunten die in de meterkast
geplaatst kunnen worden als zinvolle
verbetering van de audiostroomvoorziening.
Gabriel-Tech Combi chip set ‘Slimme’ Meter

Een veelzeggende klanten ervaring:

Beste Antoine,
Met eerlijk gezegd toch de nodige scepsis heb ik vanochtend samen met onze zoon de chips
provisorisch in de meterkast geplaatst. Met wijd open mond hebben we vervolgens zitten
luisteren. Echt een waanzinnig groot effect. Meer detail, rust, diepte, breedte, strakker laag,
lossere positionering van de instrumenten en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Kortom, je kunt een factuur sturen voor deze spullen :-)
Met vriendelijke groet,
‘Vader en zoon uit Naaldwijk’

Furutech Fuses, exclusief verkrijgbaar bij Peacock Audio
De alom bekende Furutech High-End Performance zekeringen 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, 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,=

Voorraad per type
250mA
315mA
500mA
800mA
bijna op
1A
bijna op
2A
bijna op
2,5A
3,15A
4A
op
5A
6,3A
op
8A
bijna op
10A
15A

Approach power cord ontwikkelingen:
Approach is een kleinschalige fabrikant van de exclusieve Approach interlinks die
in eigen beheer ontwikkeld en gefabriceerd worden: alles 100% custom made
handwerk.
Naast de drie interlink modellen wordt er al meer als een jaar gewerkt aan de
ontwikkeling van een Approach power cord. Ruim een half jaar geleden had ik al
eens een eerste prototype mogen beluisteren in mijn set en dat prototype had wel
wat aspecten waar ik erg enthousiast van werd: de laagweergave was fenomenaal
fraai met een verfijning en nuancering die mijn beste powercords op dat aspect het
nakijken gaf, maar vooral de weergave in het midden gebied bleef kwalitatief nog
ver achter. Gelukkig deelden we gezamenlijk deze conclusie: er zou nog het
nodige verbeterd moeten worden aan dit ontwerp.
Een tijdje geleden kwam het bericht dat een tweede prototype ‘luister-klaar’ was,
voor mij weer een moment om op het puntje van mijn stoel te gaan zitten...
De constructie van het nieuwe powercord volgt gedeeltelijk de succesvolle ontwerp
filosofie van de interlinks: holle buizen waarin de geleiders zwevend opgehangen
zijn. Dit prototype was nog niet afgewerkt met een mantel en waarschijnlijk blijft het
ontwerp onafgeschermd, dus geen koperfolie of vlechtscherm om de kabel.

Verreweg de meeste High-End power cords zijn afgeschermd, maar er zijn ook
voorbeelden van hele mooie powercords die ook niet afgeschermd zijn, voor beide
concepten is wat te zeggen, van beide ontwerpen heb ik hele mooie power cords
gehoord. Maar wat er nog zeker gaat wijzigen aan dit prototype is het materiaal
van de holle geleider buizen, de materiaalkeuze hiervan bepaalt in sterke mate de
soepelheid van de kabel en is daarmee een belangrijk aspect. De crux wordt om
het juiste materiaal te vinden dat klankmatig perfect is en ook voldoende soepel is
om een handelbaar powercord van te maken.
Geen foto’s of plaatjes ter illustratie van dit artikel want dat mocht niet, dat zou te
veel van de interne constructie en materiaalgebruik onthullen, maar het is wel voor
99% zeker dat de het powercord met de fraaie Furutech FI-46G-NCF connectoren
geleverd gaat worden, dit om een mooie klankbalans te geven aan dit kabel
ontwerp.
Maar nu de luister ervaring met dit Approach power cord prototype: De eerste
luisterindruk is dat het klankkarakter absoluut lijkt op dat van de interlinks:
lichtvoetig, snel, gedetailleerd en zeer open. De verfijning ligt op een zeer hoog
niveau, de mooie nuancering in het laag van het eerste prototype is absoluut nog
aanwezig, maar de betrokkenheid in het middengebied die eerder ontbrak is er nu
wel, en hoe! Een vergelijking met het Furutech NanoFlux NCF powercord laat deze
verbleken: de Approach wint het qua verfijning en lichtvoetigheid, wel een tandje
frisser van karakter, maar absoluut geen scherpte. Toen vergeleken met een
Nordost Vahalla powercord, dat qua prestaties in het midden en hoog op een
vergelijkbaar niveau zit, maar de Approach gaat ook de Valhalla voorbij, zeker in
het laag: gewoonweg meer informatie en betere nuancering in dit frequentiegebied.
Kortom een zeer geslaagde demo die bevestigde dat het ontwerp ‘de goede kant
op gaat’. Ik heb al sowieso een optie genomen op een drietal powercords van de
definitieve versie voor in mijn eigen set! Er zal nog veel werk verricht gaan worden
betreffende de definitieve materiaalkeuze en aan een passende hoogwaardige
afwerking zal ook de nodige aandacht besteed worden, maar dat komt vast goed...
Wanneer het Approach powercord productierijp zal zijn is nog even koffiedik kijken,
maar waarschijnlijk pas in/na de zomer van dit jaar, ik zal daar zeker weer bericht
van doen in de Nieuwsbrief!

Nog beperkt leverbaar:
Binnen het leverbare portfolio van zekeringen hebben de afgelopen tijd wat
verschuivingen plaats gevonden, enkele merken en types zijn niet langer meer
leverbaar en de voorraad raakt bijna op. Maar voor de liefhebbers van bepaalde
zekering types is het nu tijd om wellicht nog de laatste exemplaren te bemachtigen
van de door hen zo geliefde zekeringen.
Pink Faun Rhodium: zekeringen 10x38mm voor in de
meterkast: nog slechts een paar op voorraad, deze worden niet
meer geproduceerd dus wie nog een (reserve) zekering wil
aanschaffen moet er als de kippen bij zijn!
Hetzelfde geldt voor de QSA zekeringen, ook deze worden niet
meer aangeleverd, maar er zijn nog enkele Black, Blue en
Yellow zekeringen in het 10x38mm formaat (voor in de
meterkast) op voorraad, maar OP = OP.
Synergistic Research Blue Fuse:
Nog niet zo lang geleden de beste zekering die er te koop was
(nu ingehaald door de Orange en Purple zekeringen). Ook deze
zijn niet meer leverbaar en er zijn nog enkele waarden op
voorraad, nu met 50% korting!

Synergistic Research Orange Fuse maandaanbieding:

4=3

Kies 4 Synergistic Research Orange zekeringen en betaal er maar 3:
4x Orange fuses voor € 480,=(*)
(*)

Aanbieding geldig t/m 15 mei 2022 zolang de voorraad sterkt

Diazed Silverfuse met gratis Chip upgrade:
In de tijden van inflatie is het altijd leuk als er iets extra’s gegeven wordt voor
hetzelfde geld: De Diazed DII en DIII zekeringen voor in de meterkast worden nu
gratis voorzien van een zwarte Creaktiv Systems Tuning Chip ipv. voorheen de
grijze Tuning Chip. De zwarte chip is een krachtigere versie van de grijze Tuning
Chip (meer rust detaillering en verfijning), de zwarte Chip was voorheen een
upgrade met een meerprijs van € 3,= maar deze is nu standaard inbegrepen als
gratis upgrade voor elke Diazed zekering.

Creaktiv Systems
zwarte Tuning Chips

Kun je zo snel niet achterhalen welk type Diazed zekering onder in je meterkast
verstopt zit, geen probleem, je krijgt verschillende types opgwstuurd en als de
elektricien dan de verzegering opent dan heb je altijd het juiste type bij de hand, de
zekeringen die je niet nodig hebt komen dan wel weer retour.

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.
Kharma Enigma Singature Digital AES/EBU digitale interlink
De Enigma Signature Digital is een van
de beste digitale interlinks die op de
markt beschikbaar is.
1 meter lange uitvoering met de originele
verpakking (de authenciteit van de kabel
kan bij Karma geverifieerd worden).
Nieuwprijs: € 3.350,=
Nu voor: € 1.200,=

PureCable speaker MSTR luidsprekerkabels
De topmodel spreakerkakebl set van het Nederlandse merk PureCable.
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.
Wordt geleverd in de originele
verpakking met aankoopfactuur (2019)
Nieuwprijs: € 1.900,=
Nu voor € 975,=

AudioQuest Vodka HDMI kabel (2 stuks
beschikbaar)
De bekende HDMI kabel van AudioQuest: de Vodka
in een 1 meter lange uitvoering afgemonteerd met de
fraaie Telegärtner RJ45 connectoren.
Voor beeldsignaal overdracht of als digitale kabel voor
i2s signaal overdracht tussen streamer/CD loopwerk
en DAC.
Nieuwprijs:€ 319,=
Nu voor € 175,=

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,=

Furutech FA-220 xlr interlink:
Fraaie Furutech FA-220 interlink afgemonteerd met
de luxe FP-60xG XLR connectoren, zeer muzikaal
klinkende interlink met een zachtaardig en vloeiend
klankkarakter.
Nieuwprijs:€ 420,=
Nu voor € 220,=

NBS Active 1 speaker kabel:
Fraaie NBS speakerkabel uit het
hogere segment 2x 2,4 meter,
originele afmontage met rhodium
spades, wordt geleverd in de originele
NBS tassen.
Vraagprijs: € 1.100,=

2x AudioQuest Cinnamon ethernet kabel
Mooie ethernet kabels van AudioQuest: 3 mtr. + 0,75 mtr. lange
uitvoeringen. De Cinnamon heeft een 1,25% zilver gehalte
verwerkt in de koperen geleiders.
De 0,75 meter kabel wordt geleverd met de originele doos, de 3
meter lange uitvoering zonder doos.
Nieuwprijs: € 99,= (0,75 mtr.) Nu voor: € 59,=
Nieuwprijs: € 159,= (3 mtr.) Nu voor: € 90,=

GigaWatt LC-2 power cord (nieuw):
GigaWatt LC-2 powercord 1,5 meter
Nog ongebruikt,in de originele
verpakking, wordt nog ingespeeld voor
levering.
GigaWatt powercords klinken open,
ongekleurd en expressief.
Nieuwprijs:€ 550,=
Nu voor € 400,=
Purist Audio Design RCA interlink 2x 5 mtr.
Lange interlink van her Amerikaanse merk ‘Purist
Audio Desígn: 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,=

PS Audio AC-3 power cord
1,5 meter lange uitvoering.
Nieuwprijs:€ 269,=
Nu voor € 125,=

AH! verdeeldoos met Offset Killer:
6-voudige gefilterde verdeeldoos met ingebouwde Offset Killer (effectief tegen
brommende trafo’s), netfilter en overspanningbeveiliging. Ge-upgrade met een
vergulde Furutech
inlet connector.
Nieuwprijs:€ 300,=
Nu voor € 135,=

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

Pink Faun Rhodium zekering 1AT:
Mooie upgrade voor Pink Faun apparatuur en alle
apparatuur gemodificeerd (door Tripel M audio) met
10x38mm zekeringen.
Nieuwprijs:€ 79,=
Nu voor € 25,=

iFi DC iPurifier2
Met de iFi DC iPurifier2 is een noise reductie
apparaatje om te gebruiken in combinatie met een
standaard voedingsadapter om zo toch en schone
spanning te genereren zonder meteen een dure
lineaire voeding te kopen. De meeste standaard
voedingen genereren een behoorlijk hoeveelheid
‘noise’ die geluidskwaliteit niet ten goede komt. De iFi
DC iPurifier2 wordt simpelweg tussen de voeding en
het daarbij behorende apparaat gestoken om zijn werk
te doen. De iFi DC iPurifier2 is een universeel toepasbaar breedbandige filter dat
werkt van 1Hz tot 5GHz, kan worden toegepast op voedingen van 5 tot en met
24 Volt en met een vermogen van maximaal 84 Watt (3.5 Ampère bij 24 Volt).
Nieuwprijs:€ 129,=
Nu voor € 65,=
Furutech Alpha-36 luidsprekerkabel:
Furutech Alpha-36 speakerkabels 1x 1,5 mtr + 1x 1,2 mtr.:
afgemonteerd met 8x FT-212R rhodium banaanstekkers, in perfecte staat.
Evt ook los te koop als speakerkabel voor centerspeaker.
Nieuwprijs: € 605,=
Nu voor € 300,=

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,=

Hi-Fi Tuning zekeringhouder + Hi-Fi Tuning zekering:
Enkelpolige zekeringhouder van Hi-Fi Tuning (cryogeen
behandeld!) met nieuwe 16A Hi-Fi Tuning Ultimate 2
zekering.
Nieuwprijs: € 65,=
Nu voor € 45,=

Belden audiogroep kabel type 19364:
Ingeruild voor upgrades: Diverse lengtes Belden
audiogroep kabel. Een mooie met Beldfoil®
afgeschermde kabel om voor een schappelijke prijs
een goede audiogroep aan te leggen.
Nu voor € 5,50 per meter
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
IsoAcoustics Gaia II (set van 4) 2 sets
beschikbaar:
De effectieve speaker ontkoppelaars: De
Gaia II is ontworpen voor vloerstaande
luidsprekers tot 54 Kg. 2 sets van 4 stuks
beschikbaar.
Nieuwprijs: € 349,=
Vraagprijs: € 220,= per set

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,=

Power cords:
Dion Audio PP3 power cord:
Dion Audio PP3 kabel 1,5m met Oyaide
C9 IEC connector en Furutech connector.
Ideale upgrade voor een Kemp
stekkerblok, PowerSource of ander
hoogwaardig apparaat met een C9 IEC
aansluiting.
Nieuwprijs: € 695,=
Nu voor € 295,=

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,=
Diverse Pink Faun PC-5 powercords (nieuw):
De allerlaatste PC-5 kabels, elk 1,2 meter lang, gaan
weg tegen speciale prijzen:
De Pink Faun PC-5 kabels zijn afgemonteerd met:
Furutech FI-E35G en FI-C15G connectoren: € 220,=
Furutech FI-E11R en FI-11R connectoren: € 250,=
Furutech FI-E38R en FI-C15R-NCF connectoren:
€ 285,=
Cassiopea power cord:
Fraai powercord van Cassiopea, 1,2 meter lang.
Klankmatig van een hoger niveau dan het
bescheiden uiterlijk doet vermoeden.
Nieuwprijs: € 350,=
Nu voor € 110,=

Pink Faun PC-6 audiogroep kabel:
Door inruil na upgrade: een 2,9 meter lange 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.
Nieuwprijs: € 206,=
Nu voor: € 85,=

Furutech ‘The Empire’ power cord:
De Furutech ‘The Empire’ stroomkabel is het
topmodel van Furutech’s Pro Series bekabeling, die
bedoeld is voor gebruik in high-end opnamestudio’s
maar matcht natuurlijk ook in de berere Hi-Fi
systemen. Het is een 1,5 mtr. lange uitvoering,
wordt geleverd in de originele verpakking en is nog
in nieuwstaat.
Nieuwprijs: € 400,=
Nu voor € 275,=

Interlinks:
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 € 110,=

Audioquest Pearl LAN kabel (nieuw):
60 cm LAN CAT 7 kabel afgemonteerd met (het
nieuwste model) Telegaertner RJ-45 connectoren:
Prijs: € 60,=

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,=

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, aankoop factuur (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
Peacock
prijs:
Audio outlet
vraagprijs:

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.

Peacock
AudioQuest Audio outlet
prijs:
prijs:
€ 20.800,=

€ 5.300,=

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.

Peacock
AudioQuest Audio outlet
prijs:
prijs:
€ 16.800,=

€ 5.600,=

Tweaks:
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,=

Diverse apparatuur en meterkast zekeringen:
Demo’s en occasions in diverse afmetingen en
waarden van o.a. Synergistic Research Orange
en Blue, Furutech en Padis, AMR, Hi-Fi Tuning
Ultimate-2 en Siemens.
Tegen zeer gunstige prijzen.
Bel of mail of de door jou gezochte waarde erbij zit.
Synergistic Research Blue Fuses:
De laatste resterende waarden in 5x20mm en 6.3x32mm
formaat nu tegen zeer aantrekkelijke prijzen:
Van: € 150,=
Nu voor € 75,= p/st 3 stuks voor 210,=
Uitverkoop demo / occasion connectoren:
Furutech FI-E35G laatste uitvoering Wattgate 350 vergulde IEC
(occasion):
connector (occasion):
Van € 95,=
Voor € 65,=

Van € 88,=
Voor € 45,=

Te koop in opdracht van klanten:
Mooie NBS occasions, de kabels zijn in nieuwstaat en worden geleverd in de
originele tassen:
BlackLabel-II XLR 1,8m:
Vraagprijs: € 1.300,=
BlackLabel XLR 1,8m:
Vraagprijs: € 1.100,=
Monitor 0 speaker 2,4m:
Vraagprijs: € 1.750,=

Audio Research CD3:

Audio Research CD3 CD speler, prachtige muzikale CD speler.(vanwege de
digitale uitgangen ook als CD loopwerk te gebruiken). Voorzien van RCA en XLR
analoge uitgangen, coax en AES/EBU digitale uitgangen.
Recent gereviseerd met nieuwe laser (factuur aanwezig) en nieuwe
condensatoren. Wordt geleverd met afstandsbediening, manual en alle toebehoren
(incl. doos), in smetteloze staat. Deze speler is te beluisteren bij Peacock Audio
Vraagprijs: € 2.200,=

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,=

Cable Research Lab (CRL) speakerkabel (2 sets beschikbaar):
Amerikaans merk (weinig bekend in Europa)
met goede recensies op deze CRL silver
speakerkabel 2x 3,15 mtr. afgemonteerd met
zilveren spades en Furutech Rhodium
banaanstekkers
Deze CRL speakerkabel heeft klankmatig
zeker parallellen met de NBS Monitor serie:
groots beeld met een gemoedelijk
klankkarakter.
Onbekend maakt onbemind daarom zeer
gunstig geprijsd:
Vraagprijs: op aanvraag
Power cord ‘merkloos’ 2 mtr.
Een zeer fors powercord, maar klankmatig
zeker niet verkeerd.
Nieuwprijs: € 250,=
Vraagprijs: € 95,=

