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Gual-Digi:

de nieuwe interlink van Peacock Audio

Peacock Audio introduceert als primeur een digitale interlink die zich kwalitatief kan meten met
de betere/beste digitale interlinks op de markt, maar die qua prijs nog in het ‘betaalbare’
segment valt. De Gual-Digi , is een digitale interlink kabel ontwikkeld door een externe
partij en de Gual-Digi digitale interlink wordt exclusief via Peacock Audio verkocht. De
uitvoering van deze digitale interlink is het resultaat van een jarenlang ontwikkeltraject en vele,
vele luisterproeven. Van de diverse prototype voorlopers van het huidige model interlink.

De eerste prototypes die ik op proef toegestuurd kreeg, kwamen aardig in de buurt van wat ik
een goede digitale interlink noem. Ik speelde toen met een topkabel van Kharma en het eerste
prototype van deze Gual-Digi digitale interlink speelde al beduidend beter als de mooiste
Furutech digitale interlink configuratie en deze kwam zelfs al aardig dicht in de buurt van de
prestaties van de Kharma Signature. De verbeterde versie die daarop volgde speelde de
Kharma Signature interlink al op alle fronten voorbij: een veel lossere en opener geluidsbeeld
met veel meer detaillering. Inmiddels had ik een Ansuz Digitalz D interlink als digitale
referentie interlink, maar dat niveau was toen nog te hoog gegrepen voor dit Gual-Digi
prototype. Toen kwam de ontwerper met een verder verbeterde versie waar nog meer nieuwe
technologie in was verwerkt, o.a. de nieuwe Furutech NCF interlink connectoren (CF-102R
NCF), deze laatste versie van de Gual-Digi interlink speelde probleemloos op een hoger
niveau dan de Ansuz interlink van bijna 10 mille!!! De Ansuz Digitalz D wist mij altijd te
overtuigen met een zeer vanzelfsprekend, open en vloeiend klankkarakter vol van muzikaliteit.
Alles wordt met deze Ansuz Digitalz D in een
wel haast perfecte balans gepresenteerd:
luchtig muzikaal betrokken en ultiem verfijnd.
Maar verdraaid die Gual-Digi interlink doet
hetzelfde maar dan op diverse fronten
gewoonweg nog fraaier: losser, opener en met
een 3D beeld dat nog fraaier neergezet wordt
dan dat die prijzige Ansuz dat kan, en dat
wetende dat deze Gual-Digi interlink toen
ik deze recensie schreef nog niet helemaal
ingespeeld was! Tjee wat een ‘game changer’
die Gual-Digi interlink, de laatste keer dat
ik zo positief verrast werd door een interlink was een jaar of vijf geleden bij de introductie van
de Approach interlinks die ook heel wat referentie kabels van bekende merken van de kaart
gespeel hebben (een Approach-3 XLR interlink speelt trouwens nog steeds in mijn set).
De Gual-Digi digitale interlink is een kabel product van Nederlandse bodem dat op kleine
schaal gefabriceerd wordt: 100% handwerk en elke Gual-Digi kabel wordt volledig naar
wens op maat gemaakt: De kabel is fors qua afmetingen (diameter zo’n 16 mm), maar de
signaal voerende geleider is een haar dun koperdraadje (nee, nog zelfs veel dunner als een
haar), dat middels een ingenieuze constructie toch stevig gemonteerd is aan de beide
connectoren. Als connectoren is gekozen voor de meest fraaie Furutech connectoren.
Leverbaar als RCA, AES/EBU en BNC uitvoering in een standaard lengte van 1 meter (andere
lengten op aanvraag).

Gual-Digi
digital interlink by:

Peacock Audio

De voor uitleen beschikbare demo kabel is een 1 meter lange RCA uitvoering
afgemonteerd met de fraaie Furutech CF-102R NCF connectoren.
Prijs van deze uitvoering: € 1.050,=

Furutech Project V1 NCF power cords

Furutech Project V1 NCF power cords
Het nieuwe Furutech powercord vlaggenschip de Project V1 NCF wordt in kleine oplage
geproduceerd en van de eerste twee productie series van elk 40 stuks hebben we er enkele
kunnen bemachtigen die hun weg al hebben gevonden naar de uitverkoren muziek
liefhebbers. Zij hebben hun ultieme High-End audio droom hebben kunnen verwezenlijken met
zo’n Furutech Project F1 NCF power cord in hun set. De meeste klanten die er in eerste
instantie een hebben gekocht, hebben er inmiddels 2 of zelfs 3 Project V1 NCF power cords in
hun set (de ‘lucky bastards...’). Inderdaad de Furutech Project V1 is met de V van
Verslavend...

Ik heb nu weer enkele Project V1 NCF power cords binnen gekregen van de laatste nieuwe
productie reeks, dus heb je serieuze interesse (al was het maar om zo’n TOP High-End power
cord eens te komen beluisteren), neem dan contact op dan zal ik er een voor je reserveren,
zodat je niet misgrijpt want de vraag is zeker groter
dan het aanbod!
Wat ik al eerder schreef over deze Project V1
powercords wordt door alle klanten beaamd:
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 diepte
en luchtigheid in zich heeft.
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!
Furutech Project V1 NCF power
cord 1,8 meter: € 7.485,=

Luister mogelijkheden lange CAT kabels:
Niet altijd staat de audioset dicht bij het punt waar het internet het huis binnenkort (de router),
het startpunt van het digitale signaal voor streaming audio. Voor de betere resultaten met
streaming audio is het aan te bevelen om de vaak lange LAN kabel tussen de router en de
streamer of switch te upgraden naar een (veel) betere LAN kabel dan die er standaard in huis
gemonteerd is. Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat deze LAN kabel een kwaliteitsbepalende
factor is, het vervoeren van een digitaal signaal bestaande uit nullen en enen is geen sinecure.
De veel gehoorde verklaring over digitale kabels: “digitale signalen zijn hier niet gevoelig voor
kabel invloeden want “nullen worden geen enen onderweg” is natuurlijk grote kletskoek.
Daarom is het zelf beluisteren van welke verschillen er zijn zo ontzettend belangrijk om een
weloverwogen keuze te maken.
Bij Peacock Audio kun je al vele jaren verschillende audiogroep kabels beluisteren en
vergelijken want voor audio stroomvoorziening zijn de meeste audiofielen wel overtuigd dat
netkabel verschillen weldegelijk grote verschillen teweeg brengen, maar voor LAN kabels is
dat besef er nog lang niet voor iedereen. Daarom biedt Peacock Audio nu de mogelijkheid om
ook de verschillen tussen LAN kabels (voor grotere afstanden) te beluisteren want die zijn niet
onaanzienlijk!
Van Furutech zijn twee LAN kabel types te beluisteren:
- LAN-7 (leverbaar in lengtes tot 5 meter)
- LAN-8 NCF (leverbaar in lengtes tot 10 meter)

De Peacock Audio LAN kabel afgemonteerd met de High-End Telegärtner(*) RJ-45
connectoren (elke lengte leverbaar).
Vanaf € 300,= voor 10 meter kant-en-klaar afgemonteerd.
Van AudioQuest zijn drie kabeltypes te beluisteren en te vergelijken:
-

CAT 700 Pearl solid Long Grain Copper, (afmontage met CAT 700 of
Telegärtner(*))
Vanaf € 95,= voor 10 meter kant-en-klaar afgemonteerd.

-

CAT 700 Forest met 1,5% zilver geleiders, (afmontage met CAT 700
of Telegärtner(*))
Vanaf € 150,= voor 10 meter kant-en-klaar afgemonteerd.

-

CAT 700 Carbon met 5% zilver verwerkt in de geleiders
(Telegärtner(*) afmontage): € 650,= voor 10 meter kant-en-klaar
afgemonteerd.

Alle AudioQuest kabel types zijn leverbaar in elke gewenste lengte.
(*) Peacock Audio gebruikt uitsluitend de recent verbeterde
uitvoering van de High-End Telegärtner connectoren.
Op aanvraag zijn ook haakse connectoren leverbaar.

Maandaanbieding (*):
Peacock Audio en AudioQuest Pearl LAN kabels worden gratis afgemonteerd met de HighEnd Telegärtner connectoren (vanaf een lengte van 10 meter).
(*) maandaanbieding

geldig tot en met 30 september 2022

GigaWatt PowerSync power cord:
De nieuwe netkabel (van de rol) van GigaWatt is een prima audiogroep kabel uit het
betaalbare segment: € 49,= per meter, maar omdat de PowerSync erg flexibel is, is het een
heel mooie kabel om (zelf) powercords
van te maken. Klankmatig en prima kabel
en door de gemakkelijk te verwerken
materialen is deze kabel erg vriendelijk
voor zie deze zelf wil afmonteren.
Het is een powercord met semi-solid core
geleiders: slecht 7 dikkere koperdraden
per ader en de kabel is daarmee relatief
soepel en zou daarmee het klankkarakter van een solid core behouden. Met onderstaande
combinatie van de GigaWatt PowerSync kabel met de Furutech FI-11Cu connectoren is voor
elke leek in een handomdraai een prima powercord te maken dat zich kan zich zeker kan
meten met power cords uit de prijsklasse rond de € 300,= van ‘de grote merken’.
Maandaanbieding(*): Furutech FI-E11Cu en FI-11Cu connector set + 1,5 meter GigaWatt
PowerSync kabel (+ montage instructie) + afwerkkous: Nu voor: € 145,=
(*) maandaanbieding

geldig tot en met 30 september 2022

AudioQuest Fog Lifters:
Een goede audioset is pas echt goed uitgebalanceerd na het toepassen van cable lifters op de
kritische plekken (alle kabels ontkoppeld van de grond en
los staand tov. elkaar), dat geeft meer detaillering, rust,
ruimte en lucht tussen de instrumenten.
Ik heb er al de nodige experimenten mee gedaan en
vrijwel altijd is een goede ontkoppeling van de
audiobekabeling van de vloer (en ten opzichte van
elkaar) een stap vooruit. Cable lifters zijn er in alle
prijsklassen en de mooiste die ik ken zijn natuurlijk niet
de goedkoopste: Furutech NCF Boosters zijn er in
diverse uitvoeringen: dat is dan ook wel de ‘crème à la
crème’ op het gebied van High-End Cable Lifters, maar in
een bescheidenere prijsklasse is er ook iets effectiefs te
koop dat er ook nog gelikt uitziet: De AudioQuest Fog
Lifters. Voor de prijs hoef je het niet te laten: 4 voor
€ 75,= voor dat bedrag kun je geen grotere voortuitgang
boeken in je set als met een paar AudioQuest Fog Lifters!
4 stuks: € 75,= 8 stuks: € 145,= 12 stuks: € 205,=
Voor wie weer een stap verder wil gaan zijn er de Furutech NCF
Boosters als Cable Lifter: vanaf € 180,= per stuk.
3 stuks Furutech NCF Booster-Signal-L voor: € 500,=

Furutech NCF Booster Signal

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)

Er komt binnenkort ook nog een Diamond versie van deze zekeringhouder
beschikbaar, waarbij twee kleine diamantjes in de zekeringhouder geplaatst
zijn met naar verluid een geweldig positief effect op de werking....
Zodra ik deze heb mogen testen meld ik me weer met de test resultaten. Met
een verkoopprijs van € 1.199,= schept dat weldegelijk hooggespannen
verwachtingen...
Diamant

Timber USB kabels:
De USB kabels die ik tot nu toe in mijn assortiment had waren naar mijn idee geen
hoogvliegers qua muzikale prestaties. Het aansluiten van digitale apparatuur via coax of
AES/EBU verbindingen had bij mij altijd de voorkeur boven USB. Nu had ik van klanten
gehoord dat Timber Audio uitzonderlijk goede USB kabels maakt, ik heb van Timber altijd wel
power cords en analoge interlinks op voorraad, maar hun USB kabels had ik nog nooit
uitgeprobeerd. Zodoende heb ik met toch maar eens over laten halen om eens een Timber
USB kabel te beluisteren, maar daarover later meer...
Timber Audio maakt mooie power cords en interlinks die ik standaard op voorraad heb voor
demo doeleinden, maar ook twee types USB kabels: type 51 en de mooiere type 53 USB
kabel. Prijzen voor 0,75 meter lange uitvoeringen zijn resp. € 100,= voor type 51 en € 300,=
voor type 53, beide allerzins betaalbaar en qua afwerking van het hoogste niveau!
Timber Audio is weer een voorbeeld van een kleinschalige audio kabel fabrikant (alles 100%
handwerk door vakmensen) die zich begeeft op het gebied van de betere audio bekabeling
tegen betaalbare prijzen, net zoals Approach (draait ook al heel wat jaren mee) en Gual-

Digi, een merk dat recentelijk het commerciële pad op gegaan is.
Persoonlijk vind ik de klanksignatuur van
Timber wat aan de ronde en gemoedelijke kant,
maar de USB kabel heeft dat klankkarakter
niet: deze is strikt neutraal, open en luchtig. Het
karakter van de Timber USB kabel heeft wat
van de absolute neutraliteit van Ansuz: luchtig
open en snel en met een klankkarakter dat
ergens nadrukken op legt, maar met een
klankmatig niveau dat me compleet versteld
heeft doen staan. Deze Timber USB kabel
speelt op een niveau van de betere digitale
kabels die ik ken van andere merken, maar die
zitten qua prijs allemaal boven de € 1.000,=
Timber 53 USB kabel
De Timber 53 USB kabel kan helemaal mee komen met digitale kabels van andere merken die
minimaal het 3 tot 4-voudige kosten. Timber USB kabels zijn klankmatig zeer neutraal en
muzikaal van een verrassend hoog niveau!
Timber Audio USB kabels, een Peacock Audio “Highlight”: van harte aanbevolen!!

Timber LAN Isolator:
Een LAN Isolator is eigenlijk een ontkoppel transformator (zoals die ook in audio
stroomvoorziening gebruikt wordt) om storingen te onderdrukken. Het fenomeen ontkoppel
transformator werkt ook voor digitale signalen en vindt zijn toepassing bij LAN kabels.
Ontkoppel transformatoren voor stroomvoorziening zijn altijd enorm grote en zware trafo’s
vanwege de hoge vermogens die met stroomvoorziening gepaard gaan. Voor digitale audio
signalen is dit natuurlijk niet het geval en er kan daarom volstaan worden met kleine spoelen.
LAN Isolators zijn wellicht bekend van het merk Pink Faun, zij hebben een eenvoudig
uitgevoerde LAN Isolator al wat langer in hun leverprogramma. De Timber LAN Isolator is een
vergelijkbaar ontwerp maar dan een compleet andere constructie waarbij hoogwaardigere
materialen toegepast worden en goede afscherming is met de Timber LAN Isolator
gewaarborgd door de constructief hoogwaardige behuizing.

Het toepassen van de Timber LAN Isolator filtert de hoogfrequente ruist uit het netwerk en
geeft meteen meer rust, ruimtelijkheid en verfijning in het geluidsbeeld, zeker geen subtiele
verbetering! Ze doen naar verluid goed werk in de totale keten van netwerk kabels. Tot nu toe
heb ik er twee in gebruik: een aan het begin en een aan het einde van de LAN kabel tussen de
streamer en de DAC, maar ik ga nog verder experimenteren met een LAN Isolator tussen de
router en de switch want ook op die plek zou een LAN Isolator verbetering moeten brengen.
Timber LAN Isolator: € 250,=

Furutech Fuses, exclusief 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, 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
bijna op
1A
bijna op
2,5A
3,15A
5A
8A
bijna op
10A
bijna op
15A

Zet de volgende data alvast in je agenda:

Op 8 en 9 oktober wordt weer de grootste Nederlandse audio beurs georganiseerd: het Dutch
Audio Event. Een ‘niet te missen’ beurs voor iedereen die geïnteresseerd is in de betere audio.
Alle grote merken en importeurs zullen er dit jaar weer zijn en de on-line kaartverkoop is al
gestart!

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.
AudioQuest Wel RCA interlink:
De ‘Wel’ is de topmodel interlink van
AudioQuest, ultieme verfijning,
hoogoplossend vermogen
gecombineerd met een ongekend
open 3D karakter. Deze 1 meter lange
interlink is voorzien van een 72V DBS
systeem en afgemonteerd met puur
zilveren AudioQuest RCA
connectoren. De interlink is in perfecte
staat en wordt geleverd in de originele
verpakking en doos.
Nieuwprijs: € 8.200,=
Nu voor € 2.995,=

Shunyata Research Zi-Tron Sigma power cord:
Topmodel power cord van Shunyata, behoeft
geen verdere uitleg voor de kenners...
De Zi-Tron Sigma Digital is geoptimaliseerd om
in combinatie te gebruiken met digitale
apparatuur (CD speler/loopwerk, streamer,
DAC, clock etc.). Het is een 1,75 meter lange
uitvoering in nieuwstaat, wordt geleverd in de
originele Shunyata
koffer.
Nieuwprijs: € 3.900,=
Nu voor € 1.495,=

Stealth Dream V10 Digital power cord (nieuw):
Stealth Audio Cables heeft sinds kort mijn hart gestolen, mijn eigen audioset is
sinds kort voor het grootste deel met Stealth bekabeld. Stealth heeft alle
karakteristieken die ik zoek in audio bekabeling: een hoog oplossend vermogen,
verfijnde timbres en een mooi
gepronounceerde
laagweergave.
Natuurlijk is dit geen garantie
voor een optimale match in
elke set, maar Stealth is een
High-End kabelmerk van
absolute wereld klasse!
Nu wegens overcompleet te
koop een Stealth Dream V10
Digital power cord, 2 meter
lange uitvoering. Nieuw, in de
originele verpakking met
certificaat. Qua muzikale
prestaties een ‘Dream’ van
een kabel.
Nieuwprijs: € 3.750,=
Nu voor € 1.850,=

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 DigitalzD 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 kabel is in nieuwstaat en
wordt geleverd in de originele
verpakking.
Nieuwprijs: € 9.720,=
Nu voor € 3.200,=

Nordost Valhalla 2 power cord (demo model):
Referentie powercord van Nordost, 2 meter lange uitvoering. Deze TOP High
End kabel laat zich het best
beschijven als: zeer open, extreem
gedetailleerd, verfijnd en snel qua
weergave.
Voor wie een hoogoplossende
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,=

Approach-3 XLR interlink:
Al jarenlang al mijn Referentie interlink,
ik heb de Approach-3 al met veel top
kabels vergeleken van de ‘grote
merken’ en ze zijn allemaal afgevallen.
De combinatie van verfijning,
detaillering en vooral muzikale
betrokkenheid, gecombineerd in het top
model van Approach. Deze XLR
interlink is 1 meter lang en is
afgemonteerd met topklasse Furutech
CF serie XLR connectoren. Voor dit
geld is er niets beters te koop!
Nieuwprijs: € 1.265,=
Nu voor € 690,=

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 (2 stuks beschikbaar):
Topklasse powercord van Furutech, niet voor
niets het meest gekopieerde power cord (maar
dit zijn de echte ).
Kabels zijn in perfecte staat en worden
geleverd in de originele Furutech dozen.
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,=

Synergistic Research UEF platen puck:
Combineert zijn gewicht van bijna 1 kilo met de Synergistic UEF & HFT
technologie. Opgebouwd uit roestvaststaal en carbon fiber
materiaal, intern voorzien van een tungsten lagers.
Klankmatige fine tuning is mogelijk door de twee
bijgeleverde UEF units (rood en blauw).
Buitenkans, wordt zelden te koop aangeboden!
Nieuwprijs: € 895,=
Nu voor € 445,=

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,=

iFi Audio PowerStation (nieuw!):
6-voudige verdeeldoos met actieve
ruisonderdrukking, overspanning beveiliging
en polariteitsindicator.
De iPurifier+ detecteert eventuele
netvervuiling en ‘vervuilt’ de netspanning
vervolgens opnieuw met dezelfde
netvervuiling in een omgekeerde polariteit.
Daardoor zal de netvervuiling geheel volgens
natuurkundige wetten uitdoven terwijl de
netspanning zelf niet wordt beïnvloed.
Nieuwprijs: € 749,=
Nu voor € 525,=

Furutech FT-SWS NCF BOX:
2-voudige Furutech verdeeldoos van High-End kwaliteit.
In nieuwstaat, wordt geleverd in de originele verpakking.
Zeer hoogwardige verdeeldoos met Furutech NCF
technologie aan boord, zeer stabile en solide massief
aluminium behuizing, de ultieme 2-voudige verdeeldoos.
Van € 610,=
Voor € 390,=
GigaWatt G-044d Schuko wandcontactdoos (occasion):
Dubbele wandcontactdoos van GigaWatt met
aluminium front, massief bronzen contactpennen,
verduurzaamd tegen corrosie, cryogeen
behandeld en gedemagnetiseerd.
Van € 180,=
Voor € 90,=
Synergistic Research Orange Fuses:
Recent ingeruilde Synergistic Research Orange zekeringen in
originele verpakking, diverse waarden in 5x20mm en 6.3x32mm
formaat.
Van: € 160,=
Nu voor € 80,= p/st
Van den Hul the Magnum Hybrid MK II speakerkabel:
De Magnum Hybrid speakerkabel is al
decennia lang in het leverprogramma
van van den Hul (en niet zonder
reden). De Magnum heeft verzilverd
OFC koperen geleiders met een
koolstof hybride (Linear Structured
Carbon) in een Huliflex mantel.
Twee meter lange uitvoering
afgemonteerd met 8x WBT 0610 Cu
spades, in zeer nette staat.
Van: € 475,=
Nu voor € 275,=

Dion Audio PP3 power cord:
Dion Audio PP3 kabel 1,5m afgemonteerd met
vergulde Furutech connectoren.
Nieuwprijs: € 695,=
Nu voor € 295,=

Speakerkabels:

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. Wordt
geleverd in de originele verpakking met
aankoopfactuur (2019)
Nieuwprijs: € 1.900,=
Nu voor € 975,=
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,=
Furutech Alpha-36 luidsprekerkabel:
Furutech Alpha-36 speakerkabels 2x 1,2 mtr. afgemonteerd met 8xFurutech FT212R rhodium banaanstekkers. Ideale lengte voor monoblok eindversterkers,
evt. ook los te koop als speakerkabel voor centerspeaker.
Nieuwprijs: € 605,=
Nu voor € 300,=

Power cords:
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,=

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

Cassiopea power cord:
Fraai powercord van Cassiopea, 1,2 meter lang.
Klankmatig van een hoger niveau dan het
bescheiden uiterlijk doet vermoeden.
Nu voor € 110,=

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

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,=

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,=

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 75% tot bijna 85% 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,=

€ 3.500,=

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,=

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.

€ 3.995,=

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,=
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:
Mooie NBS occasions, de kabels zijn in nieuwstaat en worden geleverd in
de originele tassen:
BlackLabel-II XLR interlink 1,2 mtr.
serienr. 2651 & 2652.
Geleverd door de Duitse NBS importeur.
Vraagprijs: € 1.300,=

BlackLabel-I XLR interlink 1,8 mtr.
Vraagprijs: € 1.100,=

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: € 1.750,=
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,=

