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Synergistic Research Purple fuse:
De eerste Synergistic Purple zekeringen hebben hun weg al gevonden naar de eerste
audiofielen die voorop lopen met de laatste ontwikkelingen.

Na de Orange Fuse (deze is nog steeds leverbaar net zoals de Blue fuse trouwens), kwam
Synergistic Research weer met een nieuw kleurtje: perfecte marketing naar mijn idee, maar er
is meer veranderd dan alleen de naam en de kleur van het doosje.
Ze zijn er verdorie weer ingeslaagd om een zekering te maken die op alle fronte gewoonweg
weer beter presteert. De belangrijkste verbeterpunten: meer luchtigheid, openheid, de Purple
Fuse laat meer natuurlijke klankkleuren horen dan de op dat gebied al erg goede Orange
Fuse.
Prijs van de SR Purple Fuse: € 199,= (leverbaar in 5x20 en 6,3x32mm formaat)
Ik heb ze zelf nog te weinig naar geluisterd om een volledig test verslag en vergelijkende test
te schrijven, maar ik geeft graag het woord aan mijn trouwe klant Herman die samen met zijn
audiomaat Peter (beiden begenadigd met een set ‘gouden oren’), en en zij hebben alle
varianten van de Synergistic Research zekeringen over de afgelopen 10 jaar voorbij
zien/horen komen. Hun korte bevingingen over de Synergistic Research Purple Fuse:
Synergistic Research Purple Fuse luister bevindingen van Herman & Peter:
Hallo Antoine, hierbij onze bevindingen van de S.R. Purple zekering tov van de Orange
zekering: De Purple Fuse is ruimtelijker en geeft een iets betere scheiding; is iets
dynamischer; nog natuurlijker van klank; zachtaardiger; vloeiender met een oplossend hoog
en nog meer verfijning; stemmen en instrumentatie worden nog echter.
Dit is ongeveer wel wat ik van elke klant die ze als demo gekregen heeft terug hoor. Mooiste
ervaringen zijn van klanten die van de standaard glaszekering de stap maken naar de SR
Purple Fuse: volslagen verbijstering is het meest gehoorde commentaar na zo’n zekering
wisselen en ook: “er staat een compleet ander apparaat te spelen”.

Nog meer zekeringen nieuws: de QSA meterkast zekeringen:

Van QSA is een heel kleuren pallet aan zekeringen verkrijgbaar: oplopend in kwaliteit zijn dat:
Black ( € 24,=), Blue (€ 60,=), Yellow (€ 180,=), Purple (€ 600,=) en Red (€ 1.200,=).
Allemaal mooie keuzes om als apparaat, maar zeker om als meterkast zekering te gebruiken.
Black, Blue en Yellow zijn uit voorraad leverbaar in het meterkast formaat 10x38mm, en de
Purple en Red zijn op bestelling leverbaar.
De voorraad modellen zijn uiteraard uit te lenen als onderdeel van een uitgebreid pakket
meterkast zekeringen om zo met allerlei verschillende klankkeuren en kwaliteitsniveaus kennis
te maken om zo zelf de best passende match te bepalen.

Furutech Fuses, nu alleen nog maar leverbaar via Peacock Audio
De alom bekende Furutech High-End Performance zekleringen zijn nu alleen nog exclusief
leverbaar via Peacock Audio. De Furutech zekering is een icoon op het gebied van de HighEnd 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, (vrijwel) alle
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 de goedkoopste audiofiele zekering uit
de High End klasse.
Nog fraaier klinken deze Furutech zekeringen met
zwarte Creaktiv SystemsTuning Chip upgrade voor
slechts € 5,=

Assortiment uitbreiding Solidsteel:
Nu beschikbaar bij Peacock Audio in de demo ruimte
het SolidSteel VL-3 rack, het nieuwe rack uit het
Solidsteel programma.
Ideaal voor opslag van LP’s in combinatie met een
hoogwaardig audiorack, verkrijgbaar met 2, 3 of 4
etages. Een degelijk audiorack met veel ruimte voor
LP’s en apparatuur voor een bescheiden prijs.
In december en januari 10% korting op de Solid
Steel adviesprijzen: Nu vanaf € 675,= voor een VL2 rack met 2 etages

High-End Audio begint in de meterkast: de meest cruciale
aanpassing:
Het audiofiele startpunt voor elke serieuze audioset is de meterkast: Een audiofiele Doepke 2polige aardlekschakelaar (in verreweg de meeste gevallen is er geen dure 4-polige uitvoering
nodig) in combinatie met een GigaWatt meterkast schakelaar. Samen vormt dit de absolute
basis voor een goede stroomvoorziening. De standaard zekeringautomaat is net zoals de
standaard aardlekschakelaar ‘uit den boze’ voor audio toepassingen. Vrijwel alles wat muziek
zo mooi open, luchtig, levendig en absoluut pakkend maakt gaat voor het grootste deel
verloren door de standaard materialen waar de meterkast mee uitgerust is.
Upgraden van deze twee cruciale schakels in de stroomvoorziening doet wonderen, zo
ervaarde ook Rudi die hieronder verslag doet van zijn bevindingen van de upgrade van
zekeringhouder en aardlekschakelaar.

Goedendag Antoine,
Vandaag is de Doepke 2 polige aardlekschakelaar geplaatst. Tegelijk met de GigaWatt meterkast
schakelaar. De dynamiek is heel goed, dus een rustig gevoel dat er nu wel aardlek is en uitstekend
geluid. Mooiste vind ik de rust en vanzelfsprekendheid in het stereobeeld. Van voor tot achter, links tot
rechts, onder tot boven. De opname ruimte staat heel vanzelfsprekend voor je, zonder dat sommige
frequenties ineens ergens anders opduiken of stemmen of instrumenten breder en smaller worden in
verschillende passages. Ik luister veel klassiek en dan is dat dé sleutel tot lekker ontspannen luisteren.
Je noemde de gigawatt in een nieuwsbrief wat fris. Vergeleken met de Siemens vind ik het juist heerlijk
dat het hele 'tuning' effect, waar elke zekering weer anders klinkt weg is. De groep klinkt super echt,
zonder kleur. Met recht de basis wat je de rest van de set op kunt bouwen. Wil je dat wat extra warmte
of wat dan ook, dan zijn er elders nog volop mogelijkheden.
Vriendelijke groet,
Rudi uit regio Nijmegen
Maandaanbieding:
Bij aanschaf van een Doepke aardlekschakelaar in
combinatie met een Siemens zekeringhouder of GigaWatt
meterkast schakelaar wordt 1 meter Furutech CB-10
installatie draad twv € 51,50,= gratis meegeleverd(*)
(*) actie geldig t/m 31 januari 2022

Setprijs van Siemens Gold zekeringhouder, met 2x Hi-Fi
Tuning zekering, 2-polige Doepke aardlekschakelaar en 1
meter Furutech CB-10 High-End installatiedraad nu voor €
810,=
Dezelfde combinatie maar dan met een GigaWatt
(zekeringloze) meterkast schakelaar voor € 890,=
Links: GigaWatt schakelaar
Midden: Doepke aardlekschakelaar
Rechts Siemens zekeringhouder
Achtergrond: Furutech CB-10 draad

Zo simpel is een audiogroep aan te (laten) leggen:
De audiofiele Doepke aardlekschakelaar (onderin de rode crikel)
die afgetakt wordt onder de reguliere aardlekschakelaar (of
meteen na de hoofdschakelaar), daarna een Siemens
zekeringhouder (bovenin de rode cirkel) of GigaWatt meterkast
schakelaar en uiteraard als verbindingskabel de Furutech Alpha
CB-10 draad als cruciale verbinding tussen de meterkast
elementen.
De audiogroep kabel wordt aangesloten op de uitgang van de
Siemens zekeringhouder en klaar is Kees….

Furutech Pure Power 6 NCF: de Rolls Royce onder de verdeeldozen
Deze stond al hééél lang op mijn verlanglijstje maar nu is/was deze eindelijk onderdeel van
mijn set.
Ik heb er na het inspelen zelf welgeteld een avond met open mond naar zitten luisteren en
toen is ie al vertrokken voor een demo bij een klant. Dus nog veel te kort naar geluisterd om
een gedegen luisterverslag van te maken, maar dan komt de volgende keer wel weer.

Furutech Pure Power 6 NCF verdeeldoos, het Furutech vlaggenschip

De andere Furutech NCF verdeeldozen:
Voor wie de Pure Power 6 NCF met een
aanschaprijs van een slordige 12K€ (net) buiten
budget valt is er nu ook een wat betaalbaardere
maar wel een volwaardige Furutech verdeeldoos
beschikbaar met de onvolprezen NCF technologie.
Deze maand introduceerde Furutech namelijk de hun
eTP60R-NCF verdeeldoos, de Benjamin in de
Furutech verdeeldozen reeks maar wel in de mooist
denkbare Rhodium NCF uitvoering.
De eerste ingespeelde eTP60R-NCF verdeeldoos zal
begin januari beschikbaar voor demo’s maar ik zal
deze eerst zelf nog uitgebreid zelf beluisteren,
vergelijken en beoordelen, daarna is deze als demo
beschikbaar.
De Furutech eTP60R-NCF verdeel
doos kost € 607,=

NCF technologie is een Furutech patent wat voor het eerst toegepast werd in de mooiste
netstekkers en deze materiaal technologie werd na een tijdje ook toegepast in de Furutech
verdeeldozen, in de eTP609E-NCF als eerste en nu is NCF technologie in een hele reeks
verdeeldozen toegepast. Wie het verschil hoort is absoluut ‘om’: Toevoeging van NCF
technologie zorgt voor een openere en lossere weergave, meer muzikale nuance, met meer
timbre en vooral verfijning. Louter positieve impulsen voor meer muzikaal genot!
Verder zijn er nog diverse verdeeldozen met deze NCF technologie aan boord zoals de:
Furutech e-TP80ES NCF recent geïntroduceerd: deels gefilterde
verdeeldoos, erg fraai!: € 980,=

Furutech e-TP609E NCF ongefilterde
verdeeldoos: zondermeer de beste
verdeeldoos die nog ‘redelijk betaalbaar’ is:
€ 1.800,=

Furutech FT-SWS-D NCF Box: prachtige 2-voudige
verdeeldoos van grote klasse: € 570,=

Furutech e-TP309E NCF en TP809ENCF
(luxe uitvoeringen van de eTP609E NCF:
€ 3.650,= / € 4.100,=

Ook nieuwe ontwikkelingen bij RuWi:
Wie ook niet stil zit qua productontwikkeling is Ruud van Wel van RuWi. Recent is daar ook
een verder onntwikkeling ghedaan van de RuWi Scalaire Energie generator. Scalaire Energie
zal weinig audiofielen wat zeggen maar velen hebben wel gehoord van de producten van
Schnerzinger die bij elke High-End audio demo van Rhapsody in Hilversum te beluisteren zijn
als onmisbare aanvulling om hun mooiste audiosets naar een nog hoger belevingsniveau te
brengen. De RuWi wekt
net zoals de
Schnerzinger
apparaten met Scalaire
Energie om
verstorende
electromagnetische
velden uit de
luisterruimte te
onderdrukken. Alleen
de RuWi produkten zijn
qua prijs wat
toegangelijker, maar
zeker niet minder
indrukwekkend qua
werking.
Het nieuwe stijvolle model van de RuWi unit

Ook leverbaar in het RuWi assortiment is de Ionisator, die zorgt voor
geioniseerde lucht in de ruimte: Een bekend fenomeen dat goed
werkt, maar minder bekend is dat geioniseerde lucht de werking van
de Scalaire Energie effecten versterkt.
De Ionisator is een klein kastje (formaat flinke sigarendoos) wat wel
een 220V aansluiting nodig heeft en verder het beste op enige hoogte
geplaats moet worden in de ruimte, deze kan ook geleverd worden op
een rubberwood stand, hetzelfde fraaie houtmateriaal waarvan alle
RuWi behuizingen gemaakt zijn.

Boven op de foto het oude model met de antennes, daaronder het nieuwste model in de
slanke rubberwood behuizing (bijbehorende stand voor een optimale hoogte plaatsing wordt
meegeleverd. Deze nieuwe uitvoering van de RuWi Scalaire Energie unit kost € 1.250,=
Van het oude model zijn nog twee demo modellen op speciale ‘zwevende’ stands beschikbaar
tegen een aantrekkelijke prijs (zie demo uitverkooplijst).
Waarschuwing van mijn kant: een klein percentage van de mensen neemt het effect waar wat
een RuWi teweeg brengt niet waar (blijkbaar heeft niet iedereen daar fysiologisch gezien de
‘aanleg’ voor). Maar voor wie het wel waarneemt is het een verbluffend fenomeen en wie ze
ooit in zijn audioset gehoord heeft die kan vaak niet meer zonder....

Het fundament voor streaming audio: een goed netwerk:
Een belangrijke schakel in een goed streaming audionetwerk is een audiofiele netwerk switch.
Een goed netwerk voor streaming audio is net zo belangijk als een goede audio
stroomvoorziening voor de set (beide worden vaak zwaar onderschat).

Er zijn veel verschillende netwerkswitches op de
markt die claimen van audiofiele kwaliteit te zijn
en velen zijn dat ook. De goedkoopste die deze
claim ook daadwerkleijk waar maakt is de Silent
Angel BonnN8 switch, die met de bijbehorende
Forester F1 voeding nog 2x zo goed presteert.
De eerste stap vooruit is de Bonn N8 switch met
de aparte Forester voeding voor de Bonn N8
wordt nog minstens zo’n grote verbeterstap
gemaakt als met de switch zelf, vandaar deze set
aanbieding voor deze beide apparaten.
Silent Angel BonnN8 switch + Forester F1 voeding: samen voor € 850,=
Met als maandaanbieding een gratis QSA zekering als upgrade in de Forester voeding
en een hoogwaardige Peacock Audio laagspanningskabel tusen beide apparaten.
Deze beide upgrades hebben een waarde van € 100,= en worden in de actieperiode(*)
gratis meegeleverd!
(*) actie geldig t/m 31 januari 2022

Nieuw: Furutech HF-X-NCF 8K V2.1 NCF HDMI™ / Ultra highspeed HDMI kabel
Furutech introduceert hun nieuwste HDMI
kabel, de beste HDMI kabel uit het Furutech
leverprogramma met, hoe kan het ook anders,
NCF technologie!
De nieuwe Furutech HF-X-NCF HDMI 8K V2.1
NCF is een TOP HDMI kabel geschikt voor
8K/60p/48Gbps.
Verkrijgbaar in diverse lengtes van 1,2 mtr. tot
5 mtr.

Prijzen vanaf € 227,- voor een
1.2 meter lange uitvoering

De beste “Audiofiele kleinoden” uit 2021:
Om jezelf op de valreep van 2021 nog iets leuks kado (te laten) doen heb ik een korte
opsomming gemaakt van de mooiste audiofiele kleinoden van het afgelopen jaar, om met een
relatief kleine investering jezelf een groot muzikaal plezier te doen:
Een must voor iedereeen met een ‘slimme meter’ in de meterkast:
Gabriel Tech Chipset om de negatieve effecten hiervan goedeels te
onderdrukken: € 110,=

Furutech Nano Liquid contact verbeteraar, de Haarlemmerolie voor audiofielen,
wegen enorme vraag uitverkocht maar binnenkort weer leverbaar: € 150,=

Nog zo’n audiofiel wondermiddel:de Furutech NCF Plug. Lucht,
ruimtelijkheid en een boost voor je muzikale beleving. Moet je
gehoord hebben! € 260,=

Creaktiv Systems Twisterstops: een breed programma van glasdelen
die electromagnitieche vervuiling onderdrukken: mijn favoriet: de 30mm
zwarte TwisterStop voor op apparatuur (ik kan niet meer zonder), vanaf
€ 25,= p/st.

Ten slotte:
Gezien bij een klant: audiofiel verantwoord wassen…?!

Een AudioNote ISIS en een Furutech TCS-31 power cord kabel op een wasmachine, heeft
deze audiofiel het audio upgrade virus overgebracht op zijn vrouw….?
Nee, deze power cords staan gewoon in te spelen! Hoeft niet: je kunt je kabels ook gewoon
door Peacock Audio laten inspelen op een Cable Cooker: een gratis service voor alle
afgemonteerd geleverde kabels
.

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.
Prachtig DCS ‘Digitaal Trio’: Verdi loopwerk, Purcell Upconverter en Delius
DAC (met voorversterker):
Het Verdi SACD transport is recent geheel nagekeken en voorzien van een
nieuwe laser unit en loopwerk, weer goed voor vele jaren speelplezier.
Alle apparaten zijn technisch en optisch in perfecte staat, wordt geleverd met
Furutech zilver BNC kloksignaal kabel en twee sets Furutech FireBird FireWire
bekabeling en alle manuals.
Nieuwprijs: ruim € 33.000,= (prijslijst aanwezig)
Vraagprijs: € 3.500,=
Solidsteel S3-3 rack (demo model)
Fraai audiorack van het Italiaanse design
merk SolidSteel. Het io opgebouwd uit 3
zwart afgewerkte houten plateau’s met een
draagvermogen van elk 60 Kg, stalen
staanders en spike voeten.
Het rack verkeert in nieuwstaat en wordt
geleverd in de originele verpakking met
gratis verzending.
Nieuwprijs: € 575,=
Nu voor € 375,=
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,=
(recent ingeruild en binnenkort beschikbaar)

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,=
(recent ingeruild en binnenkort beschikbaar)
PS Audio Perfect Power-5 power cord:
Hoogwaardig power cord van PS Audio, 1,5 mtr. lange
uitvoering in de originele verpakking
Nieuwprijs:€ 495,=
Nu voor: 295.=

AudioQuest speakerkabel: Rockefeller bi-wire 3 meter
Afgemonteerd met de zilveren AudioQuest 8x
banaansteker (speaker kant) en 4x zilveren
spade (versterker kant). Uitgevoerd met 72V
DBS kastjes.
Nieuwprijs: € 1.080,=
Nu voor € 475,=

GigaWatt LC-3 Evo, High End Line Powercord (demo model):
Het mooiste GigaWatt power cord uit de LC
lijn. 2,5 meter lange uitvoering wordt geleverd
in de originele houten kist.
Nieuwprijs: € 1.521,=
Nu voor € 1.100,=

Furutech DPS4.1 Limited Edition power cord:
Furutech DPS4.1 Limited Edition power cord 1,3 mtr. afgemonteerd met FIE50R-NCF en FI-50R-NCF en koolstofgevulde afschermingskous.
Nieuwprijs: € 1.490,=
Nu voor € 1.100,=

Furutech ADL HI-4 HDMI kabel:
2,5 meter lange uitvoering, demo model in de originele
verpakking.
Nieuwprijs: € 290,=
Nu voor € 110,=

vd Hul van de Hul The Bay C5 RCA interlink
The Bay C5 0,8 meter lange uitvoering, een interlink met
koolstof geleiders: LSC (Linear Structured Carbon). Mooie
instapmodel interlink, slechts enkele weken gebruikt,
ingeruild voor een upgrade.
Nieuwprijs: € 100,=
Nu voor € 60,=

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 (2 sets beschikbaar):
Cable Research Lab (CRL) is een bekend
merk in de USA maar minder bekend in
Europa, maar met uitstekende recensies in
de vooraanstaande Amerikaanse
audiobladen deze zijn op internet te
vinden. Een tweetal Silver series interlink
sets, 1 mtr. lange uitvoeringen met
zilveren RCA pluggen.
Nieuwprijs: $ 2.149,= (prijslijst aanwezig)
Nu voor € 400,= per set
AudioQuest carbon USB-kabel
De bekende USB kabel van AudioQuest, 1,5 meter lange
uitvoering met USB A-B connectoren, wordt geleverd in de
originele verpakking.
Nieuwprijs: € 219,=
Nu voor € 110,=

iFi micro iUSB3.0
Extreem stille audio-voeding,
mogelijkheid voor het aansluiten
van twee apparaten (bijv. DAC +
HDD) USB 3.0 poorten
De iFi Micro iUSB3.0 is een
geavanceerde USB-processor die
het digitale signaal verbetert en
de 5 Volt USB-spanning
opschoont. Als grote broer van iFi
Nano iUSB3.0 is de Micro
uitvoering nog beter is het
verwijderen van jitter en onrust in
het geluid.
Nieuwprijs: € 455,=
Nu voor € 225,=

AHP zekeringhouder:
Zekeringhouder voor buiszekeringen
van 10x38mm, de gemodificeerde
versie waarin twee zekeringen
geplaatst kunnen worden (geen
koperen staafje meer!). Een enorme
verbetering tov. de standaard
zekering automaat. Wordt geleverd
met twee nieuwe Mersen Silverfuses.
Nieuwprijs: € 140,=
Nu voor € 75,=
Atlas Eos Modular verdeeldoos:
Ongefilterd 4-voudige
uitvoering, zeer robuust
gebouwd prachtige
afwerkingskwaliteit,
met een klankmatig
open maar neutraal
klankkarakter.
Nieuwprijs: € 775,=
Nu voor € 395,=
Korte (brug) interlinks van Timber:
Ideaal als hoogwaardige doorlus interlink of voor
apparatuur die boven op elkaar staat:
Hoogwaardige interlinkjes van het Nederlandse
merk Timber, afgemonteerd met Furutech FP-108R
RCA connectoren.
Nu voor € 99,=
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:
Oyaide 20A IEC connector
(occasion)

GigaWatt IEC connector:
(nieuw):

IeGo Rhodium IEC connector
(occasion):

Van € 131,=
Voor € 60,=

Van € 75,=
Voor € 35,=

Van € 80,=
Voor € 40,=

Spectaculaire AudioQuest speakerkabel outlet:
Peacock Audio heeft de hand weten te leggen om een aantal unieke sets AudioQuest
speakerkabels: Stuk voor stuk peperdure (sub)topline speakerkabels van AudioQuest met
kortingen van tussen de 65% tot bijna 75% op de nieuwprijs. Dit zijn allemaal nieuwe en
ongebruikte kabels, aankoopfactuur (feb. 2021) aanwezig.
Alle speakerkabels zijn afgemonteerd met AudioQuest 1000 Series Silver banaanstekkers en
zijn voorzien van een 72 Volt DBS systeem.

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

AudioQuest
Peacock
prijs:
Audio outlet
vraagprijs:

AudioQuest AG-4 speakerkabel
2x 3 mtr.
Opgebouwd uit de mooiste Audioquest
zilver kwaliteit: PSS: "Perfect Surface
Silver" massieve geleiders in Quad Star
configuratie.

Peacock
AudioQuest Audio outlet
prijs:
prijs:
€ 9.315,=

Van:
€ 2.600,=

Voor
€ 2.200,=

AudioQuest KE-4 speakerkabel
2x 3 mtr.
Net zoals de AG-4 ook opgebouwd uit
de mooiste Audioquest zilver kwaliteit:
PSS: "Perfect Surface Silver"

Peacock
Audio outlet
prijs:
AudioQuest
prijs:
€ 11.000,=

Van:
€ 3.000,=

Voor
€ 2.500,=

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 Red Wood bi-wire
2x 3 mtr.
Red Wood maakt gebruik van een combinatie
van Perfect-Surface Copper+ en extreem
zuiver Perfect-Surface Silver in een zelfafschermende Counter-Spiral Hyperlitz
constructie.

Peacock
AudioQuest Audio outlet
prijs:
prijs:
€ 10.640,=

€ 3.550,=

AudioQuest Wild Wood
2x 2 mtr.
Wild Wood een superieur model uit de
AudioQuest Tree Topserie. Een dubbele
hoeveelheid zilver in de geleiders tov. de Red
Wood, dat is wat Wild Wood onderscheidt. De
toename in zilver zet Wild Wood wagenwijd open, de resolutie neemt
toe terwijl de kabel tegelijkertijd relaxed en natuurlijk blijft klinken.

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

Furutech SK Filter:
High-End anti-statische borstel voor
draaitafels, gebruikt maar in nieuwstaat,
wordt geleverd in de originele verpakking.
Het SK filter voorkomt dat de draaiende
LP zich statisch oplaadt door het draaien
(onvermijdelijk bouwt zich normaal
gesproken statisch lading op door wrijving
met de lucht). Het SK filter is een borstel
die zonder de LP te raken de opbouw van
statische lading eliminineert en daarmee
zorgt voor een veel schonere analoge
weergave.
Nieuwprijs: € 530,=
Nu voor € 210,=

€ 5.600,=

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,=

NBS Black Label II powercord:
Dit powercord behoeft geen verdere
uitleg…
Een vrijwel nieuwe NBS Black Label II
powercord serie nr.2656 (aankoop juni
2020 bij NBS importeur, factuur aanwezig)
in een 1,8 mtr. lange uitvoering
met de originele verpakking en
papieren. Uiteraard nog in
nieuwstaat!
Nu voor € 990,=

PS Audio AC-3 power cord (occasion):
1,5 mtr. lange uitvoering (2 stuks beschikbaar).
Nieuwprijs:€ 269,=
Nu voor: 125.=

Nu samen voor:

€ 220,=

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,=
(vergulde uitvoering)
Furutech FP-314Ag power cord (nieuw):
1,75 meter lange uitvoering, originele Furutech afmontage met rhodium
connectoren: FI-E11R en FI-15R
Nu samen voor:
Nieuw: € 220,=
€ 245,=
Nu voor: € 150,=
(rhodium uitvoering)
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 (2 lengtes beschikbaar):
Door inruil na upgrade: diverse lengtes Pink Faun
PC-6 kabel voor audiogroep aanleg.
De Pink Faun PC-6 kabel heeft 3 forse 5,3mm2
vertint koperen geleiders met dubbele afscherming
(folie en vlechtscherm) en Teflon® isolatie.
Prachtige kabel voor een audiogroep: fris, strak en
met een fantastisch diepe laagweergave.
6 mtr. Nieuwprijs: € 294,= Nu voor: € 125,=
6,8 mtr. Nieuwprijs: € 333,= Nu voor: € 140,=
10,5 mtr. Nieuwprijs: € 625,= Nu voor: € 265,= (gereserveerd)

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,=

Interlinks:
Approach-3 RCA interlink:
Approach-3 occasion, wordt zelden ingeruild
maar nu beschikbaar gekomen vanwege de
overstap naar een gebalanceerde interlink.
Approach-3 RCA interlink 1,3 meter lange
uitvoering in perfecte staat.
Nieuwprijs: € 1.090,=
Nu voor € 750,=
Speakerkabels:
Furutech Alpha-36 luidsprekerkabel:
Furutech Alpha-36 speakerkabels 1x 1,5 mtr + 1x 3,7 mtr.:
afgemonteerd met 8x FT-212R rhodium banaanstekkers, in perfecte staat.
Nieuwprijs: € 876,=
Nu voor € 425,=

Furutech FS-Alpha speakerkabel:
2x 1,9 mtr. afgemonteerd met zwarte
afwerkingskous. Alle leverbare Furutech
connectoren kunnen naar wens gemonteerd
worden
Nieuwprijs: € 132,50 per meter
Nu voor: € 90,= per meter

Furutech Alpha S-25 speakerkabel:
1x 1,5 m met FP-201G en FP-202G connectoren (spade
en banaanstekker).
Ideaal voor een hoogwaardige centerspeaker toepassing.

Nieuw: € 285,=
Nu voor: € 100,=

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,=

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

Diverse apparatuur en meterkast zekeringen:
Demo’s en occasions in diverse afmetingen en
waarden van o.a. Synergistic Research
Orangeen 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.

Te koop in opdracht van klanten: (alles is op proef te beluisteren)
Power cord ‘merkloos’ 2 mtr.
Een zeer fors powercord (PS Audio AC 12
look-a-like), hoogstwaarschijnlijk van
Chinese makelij maar klankmatig zeker niet
verkeerd.
Nieuwprijs: € 250,=
Vraagprijs: € 95,=

