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Nieuwe website Peacock Audio + prijsvraag:
Om de vernieuwde Peacock Audio website goed te leren verkennen was er in de
vorige Nieuwsbrief een prijsvraag uitgeschreven.

Onder de inzenders van het juiste antwoord van de prijsvraag is een Furutech
SK-III antistatische borstel twv. € 155,= verloot.
De gelukkige winnaar was: Dhr. Fons Groen uit Naaldwijk.
De reactie van Fons:
Beste Antoine,
ik wilde je even laten weten dat de Furutech
SK-III antistatische borstel echt fantastisch
goed en super makkelijk werkt. Nogmaals
dank :-)
Met vriendelijke groet,
Fons Groen

Voor wie gehoopt had een Furutech SK-III te winnen met de prijsvraag maar
deze alsnog graag wil hebben…
Alleen deze maand is de Furutech SK-III antistatische borstel te koop voor:
€ 135,=

Elke maand staat er op de website een nieuwe aanbieding, deze geldt alleen
voor wie bij bestelling hiernaar verwijst.

Dus houd met regelmaat de Peacock Audio website in de gaten!

Furutech Primeur: DSS-4.1 Speakerkabel
De constructieschets verraadt al
dat het gaat om een dubbel
afgeschermde speakerkabel met,
net zoals het power cord topmodel
de DPS4.1, een 3 laags geleider
bestaande uit het exclusief voor
Furutech vervaardigde DUCC
koper.
De DSS-4.1 speakerkabel nu
leverbaar en zal afgewerkt worden
met exclusief voor deze kabel
ontworpen eindstukken en
natuurlijk met de High-End Piëzo
Carbon CF connectoren.

Prijstabel DSS 4.1 speakerkabels:
2x 2 mtr. set

€ 2.700,=

2x 2,5 mtr. set

€ 3.100,=

2x 3 mtr. set

€ 3.500,=

Afmontage naar wens met Furutech High-End Piëzo Carbon connectoren.
(spades of banaan connectoren).
Bijbehorende jumpersets kunnen naar wens op maat gemaakt worden.
Voor zie zelf wil gaan afmonteren: de kabel, connectoren en de eindstukken zijn
los te koop.

Nog een primeur: Approach-3 interlinks:
Het heeft even geduurd (goed werk heeft tijd nodig) maar de 3-serie van
Approach is gelanceerd! Het gaat om de Approach-3 interlink in een XLR en
RCA versie. De 3-serie gaat nog weer een forse stap verder op alle punten
waarin de Approach-2 interlinks al uitblinkers waren.
Even in herinnering roepen Approach heeft de 1-serie interlinks ongeveer gelijk
geïntroduceerd met de 2-serie nu ruim een jaar geleden, en deze introducties
vaagden meteen het gros van de concurrentie weg. Ook bij mij verdwenen de
Top interlinks die jarenlang als Referentie in mijn set meespeelden: o.a. NBS
Black Label werd simpelweg voorbij gestreefd, en de Sonic Link Black Rhodium
(ook niet de minste) werd simpelweg door de Approach-1 al verslagen. Mijn hele
set speelde op Approach-2 zowel RCA als XLR, met nog een ‘verdwaalde’
Siltech Compass Lake die stand wist te houden.
In de prototype fase van de Approach-3 had ik het genoegen om een van de
prototypes al on-ingespeeld te mogen beoordelen en die speelde in de eerste
uren van de toenmalige test qua verfijning en plaatsing al meteen de Approach-2
voorbij, alleen in het laag kon het Approach-3 prototype nog niet helemaal
overtuigen toentertijd. Nu is de definitieve versie vrijgegeven en de eerste RCA
en XLR demo’s zijn sinds begin dit jaar ingespeeld en ze zijn al door een aantal
trouwe klanten beluisterd en beoordeeld.
De nieuwe Approach-3 gaat op alle gebied weer een forse stap verder dan de
Approach-2. Vooral de
verfijning en detaillering in
het hele spectrum van laag
tot hoog is verbluffend. Het
laag wordt ‘gelaagd’ en
details en nuance van het
geluid in de laagste octaven
wordt veel duidelijker
hoorbaar, wat bij de
Approach-2 een stevige
bastoon is wordt bij de
Approach-3 een kleurrijk
palet van klankschakeringen
in de laagste octaven.
De weergave in het middengebied laat veel meer nuancering horen in
bijvoorbeeld stemmen, waardoor het gelaagder wordt en de ruimtelijke definitie
nog groot(s)er en breder wordt neergezet.
Wie de Approach-2 gehoord heeft en dacht dat daarmee de grenzen van de
ontwikkeling van een kleine High-End audio firma wel bereikt waren heeft het
mis, en dat bewijst Approach met de introductie van de nieuwe Aopproach-3
interlink kabel. Bij deze interlink is gekozen voor een absoluut compromisloze
materiaal keuze: Furutech High-End piëzo carbon CF RCA of XLR connectoren.

Qua geleiders is gekozen voor een hybride legering van edelmetalen, die net
zoals de Approach-1en 2 een uitgebreide ‘warmte’ behandeling gehad hebben
om de kristalstructuur van de geleider legering te optimaliseren. Verdere details
houdt Approach liever ‘onder de pet’….
Qua opbouw wordt ook net zoals bij de andere modellen gewerkt met geleiders
die middels een ingenieuze constructie vrij hangend gepositioneerd in een per
geleider afzonderlijke omhulling, met lucht als diëlektricum. Een EMI
afschermende kabelmantel voor de Approach-3 maakt het geheel in stijl af.
Alle Approach interlinks worden volledig naar wens op maat gemaakt, uiteraard
volledig handwerk, in elke gewenste lengte als single-ended RCA of
gebalanceerde XLR uitvoering. Custom-made oplossingen evenals phono
interlinks zijn in overleg leverbaar.
Him uit Capelle aan den IJssel is een van de eersten die de Approach-3 interlink
beluisterd heeft in zijn set. Graag deel ik het relaas over zijn ervaringen met een
Approach-3 interlink in zijn set.
Beste Antoine,
Dank voor het toezenden van de interlink! Inmiddels heb ik de Approach-3
interlink (afgemonteerd met Furutech CF-102R) al een tijdje in bezit en deze
aangesloten op mijn tweede set: B&W 804S, Marantz CD80, Luxman SQ507X,
Dynaco series II | 70,
Synergistic blue fuse
zekeringen, Lenco 76S en
een Vibex netfilter.
Daarnaast heb ik een
separate audiogroep voor
mijn audio apparatuur. En
alle apparatuur is
uitstekend gereviseerd.
Uiteraard is alle bekabeling
van hetzelfde niveau. De
Approach-3 gebruik ik
overigens tussen de
Dynaco en Luxman
(voorversterker).
Wat ik ingewikkeld vond is om een goede afstemming te krijgen tussen de
karakters van de apparatuur en de bekabeling. Niet te warm of wollig, niet te
scherp, niet te fris en ga zo maar door. En wat vind ik zelf mooi. Met Antoine heb
ik hier veel over gesproken en hij kwam telkens met prachtige oplossingen. Zo
ook de Approach-3. Als vergelijk had ik de Approach-2 en FA-α 22 interlink van
Furutech.

Voor muziek heb ik op vinyl geluisterd naar:
• The White Album (2018 remaster door Giles Martin), The Beatles
• Hot Rats, Frank Zappa (2016 remaster door Bernie Grundman)
• Fly like an Eagle, Steve Miller Band (1976)
• Safe Journey, Steve Tibbetts (1984)
Het verschil met de Approach-2 en 3 series is de detaillering van de muziek. Dat
valt gelijk op. Daarnaast hoor ik meer ruimtelijkheid, de plaatsing van de
instrumenten is zo veel duidelijker, maar ook het geluid van de snaredrum klinkt
op een manier die ik heel prettig vind. Dat is moeilijk uit te leggen en dat is voor
een ieder zo persoonlijk, maar de snaredrum klinkt fris en mooi. De bekkens
(koper) hoor je bijna van welk merk ze zijn. De stemmen klinken natuurlijk en
hoor ik elk detail. Het laag klinkt zoals het hoort en de B&W komen zoveel meer
tot hun recht met het laag en fantastische middengebied.
De Furutech FA-α 22 heb ik niet meer aangesloten op mijn set...
Groet en dank je, Him

En nog een Primeur: Hi-Fi-Tuning Supreme³ Fuse meterkast
zekering (10x38 mm)
Qua zekering keuze voor in de meterkast waren er al de Mersen zekering, de
Siemens Silverfuse, de Hi-Fi Tuning Ultimate2 en de Pink Faun Rhodium
zekering. Een mooie aanvulling is het topsegment van de meterkast zekeringen.
De Hi-Fi-Tuning Supreme³ is ideaal voor wie de Pink Faun Rhodium zekering te
klinisch en te expressief vond maar zich niet zo kon vinden in het karakter van de
Ultimate2.
De end caps zijn gemaakt van OFC
koper, verzilverd en verguld. Met een
keramische body, gevuld met speciaal
vulmiddel. De rechte smeltdraad
bestaande uit een speciale OFC/zilver
legering deze draad loopt door een intern
buisje uit polyolefin. De Supreme3
zekering is diep cryogeen behandeld en
gedemagnetiseerd, verder ook nog
Tachyon & WA-Quantum behandeld
(geen Fuse Chip benodigd!)
Op dit moment is de Supreme3 zekering
alleen nog verkrijgbaar in de 16 Ampère
uitvoering.
Nieuwe Hi-Fi-Tuning Supreme³ zekeringen zijn net binnen gekomen en ik heb er
al heel even naar kunnen luisteren (volledig on-ingespeeld), maar na deze korte
luistersessie was het mij al meteen duidelijk: de Hi-Fi-Tuning Supreme³ zekering
in de fase lijn en de Pink Faun Rhodium is de nul lijn in alle drie de Siemens Xtreme zekeringhouders van mijn audio stroomvoorziening gaf al een

substantiële verbetering tov. de Ultimate2 zekering die ik voorheen gebruikte als
fase zekering.
Prijs: € 69,= per stuk
Een uitbereid luisterverslag volgt in de komende Nieuwsbrief. Ingespeelde
demo’s zijn binnenkort op voorraad, vraag gerust een demo zekering aan om het
zelf te ervaren! (inruil van uw huidige zekeringen is uiteraard mogelijk).

Tip: Effectieve ontstoring van de Wi-Fi router:
Wat veel audioliefhebbers niet weten is dat sterke stralingsvelden een negatieve
invloed hebben op de geluidsbeleving. Zo staat er waarschijnlijk in vrijwel elk
huis wel een Wi-Fi router, in het ‘ergste geval’ in de huiskamer waar ook de
audioset staat.
Bij mij in de luisterruimte staat dan wel geen Wi-Fi router maar deze staat
verderop in de meterkast opgesteld. De test van de invloed van Wi-Fi router op
de geluidsbeleving werd eigenlijk geïnitieerd door een tip van een trouwe klant,
die me meldde dat hij goede resultaten had bereikt door zijn Wi-Fi router effectief
te ‘ontstoren’ met een Creaktiv Systems Twister Stop Maxi. Dat is grof geschut
uit het portfolio van Creaktiv Systems, de firma die allerlei tweaks levert om de
luisterruimte en apparatuur te ontdoen van negatieve invloeden van electrosmog
(de verzamelnaam voor elektromagnetische
stoorvelden, veelal veroorzaakt door kosmische en
hoogfrequente staling van elektrische- en
zendapparatuur). Na contact opgenomen te hebben
met de firma Kemp Elektroniks, gespecialiseerd op
dit gebied, kreeg ik een aantal Gabriel Tech Chips
speciaal voor Wi-Fi router toepassingen. De
Creaktiv Systems Twister Stop Maxi had ik al in
huis al vast onderdeel in mijn audioset ter
ontstoring van een voorversterker voeding.
Creaktiv Systems Twister Stop Maxi

De test opstelling was als volgt: de Wi-Fi router in de meterkast werd voorzien
van een Creaktiv Systems Twister Stop Maxi en dat verschil was meteen
hoorbaar in de luisterruimte. Tussen de meterkast en de luisterruimte zitten toch
de nodige meters en 2 bakstenen muren, desondanks een duidelijk hoorbare
verbetering. De beide Gabriel Tech Chips ook geprobeerd en daarvan was de
werking in deze set-up duidelijk minder, maar zeker nog goed waarneembaar.
Het verschil tussen de beide Chips was klein en niet eenduidig te bepalen.
Toen de situatie gesimuleerd zoals die ook in veel huiskamers het geval is: de
Wi-Fi router in dezelfde ruimte als de audioset. Wat me al meteen opviel nadat
de router naar de luisterruimte verplaatst werd was dat de set al meteen minder
mooi klonk als ik gewend was.

Toen de Creaktiv Systems Twister Stop Maxi op de router geplaatst en een
enorme verbetering was meteen hoorbaar: het laag werd enorm strak, liep dieper
door, basloopjes werden veel beter te volgen en de mid/hoog weergave was met
de Twister Stop Maxi op de router veel opener. De afbeelding werd breder omdat
het geluid verder buiten de luidsprekers treedt, maar vooral de winst in de
laagweergave was verrassend.
De verbetering in de mid/hoog weergave herken
ik van de tijd dat ik de 3D Twister Stops in de
luisterruimte ging plaatsen. Het verschil met de
Wi-Fi router ontstoring was vergelijkbaar maar
niet zo ingrijpend als toen met de 3D Twister
Stops upgrade.
Creaktiv Systems 3D Twister Stops

Toen de Twister Stop Maxi weer eraf gehaald en we waren weer terug bij af: een
slobberig laag met een versluierde weergave in de rest van het spectrum door de
Wi-Fi router in de luisterruimte.
Toen ook met de router in de luisterruimte
de Chips getest en nu ook weer met de
beide Chips soortgelijke verbeter effecten
maar niet zo sterk als met de Twister Stop
Maxi. De Gabriel Tech GDM60 Chip was
de betere, deze is ook meer dan 2x zo
groot qua oppervlak als de andere geteste
Gabriel Tech Chip de GDM40. De beide
Chips geven vergelijkbare verbeteringen
als met de Maxi Twister Stop: strakker laag
en een mooier opener geluidsbeeld in mid
en hoog, waarbij de kleinste Chip, de
GDM40 een minder ver ging qua verbetering dan de grotere GDM60 Chip, maar
het verschil tussen geen chip en de kleinste GDM40 Chip was duidelijk hoorbaar
en zelfs de kleine GDM40 Chip gaf een substantiële verbetering.
Na wat experimenteren werd duidelijk dat ook de plek van de Chip op de router
van invloed is op de werking: onder de ingangsconnector van de voeding van de
router voldeden de Chips het best.
Voor wie een Wi-Fi router heeft (noodzakelijk kwaad in deze moderne tijd) en
zeker als deze in de luisterruimte staat, is het chippen ervan, of nog mooier het
inzetten van een Creaktiv Systems Twister Stop Maxi, een belangrijke
verbeterstap voor iedereen die van de maximale resolutie van zijn hoogwaardige
audioset wil genieten!

De geteste Tweaks:
Gabriel-Tech Smartphone/Wi-Fi/router Chip GDM60: € 69,=
Gabriel-Tech Smartphone /Mobile Radio Chip GDM40: € 50,=
Creaktiv Systems Twister Stop Maxi: € 280,=
Peacock Audio aanbieding (geldig t/m 28 februari):
Creaktiv Systems Twister Stop Maxi van: € 280,= voor: € 250,= p/st.

Tweak van de maand:
Na lange tijd weer eens een tweak van de maand, niet dat ik al die tijd niets
getest heb, maar wel al die tijd niets getest waar ik en een aantal trouwe klanten
bij wie ik deze tweaks na mijn positieve bevindingen ook laat beoordelen, echt
enthousiast over konden worden. In de afgelopen periode zijn wel vaker tweaks
aangevraagd en aangeboden om te testen, maar zonder tevredenstellende
resultaten. Dat wil niet zeggen dat het slechte tweaks zijn, maar ze waren
gewoon niet overtuigend genoeg in mijn set.
Dergelijke tweaks gaan weer retour naar de importeur met vriendelijke dank voor
het uitlenen, maar in deze gevallen leidt dit niet tot een ongemeend maar aardig
verhaaltje of een matte reactie in de Nieuwsbrief, maar als iets me niet kan
overtuigen schijf ik liever niets, dus kan het zomaar zijn dat het langere tijd stil
blijft in de ‘Tweak van de maand’ rubriek.
Maar zoals al gezegd deze maand weer echt een Audiofiele Highlight, geen
nieuwe tweak want deze ken ik al jaren maar nog nooit daadwerkelijk getest.
Zo werd ik door een klant getriggert om eens de
Duende Criatura buizendempers uit te proberen.
Ik kende ze al heel lang en in mijn vorige buizen
apparatuur zaten altijd de door de fabrikant
(Audio Research) meegeleverde buizendempers,
maar ik heb nooit de meerwaarde ervan kunnen
vaststellen, met of zonder was me om het even,
dus altijd maar laten zitten en bij een buizenwissel werden ze altijd vervangen
omdat deze van een rubberachtig materiaal waren dat verouderde door gebruik.
Dit is wat de marketing documentatie beschrijft: “De Duende Criatura
dempingsringen voor buizen verminderen zeer effectief de microfonie,
vervorming en zelfoscillatie die bij toepassing van buizen in audioapparatuur
onvermijdelijk zijn. Bij de juiste toepassing van deze ringen verbeteren
ruimtelijkheid, definitie en controle van de bas. Tevens wordt het totale
klankbeeld aanmerkelijk schoner”.
Nu heb ik buizen (phono)voorversterkers waarbij standaard geen buizendempers
meegeleverd worden en toen ik van een klant 2 Duende Criatura buizendempers
in bruikleen kreeg heb ik deze geprobeerd in de Nagra Jazz voorversterker (op 2
van de 3 aanwezige buizen) en dat was zo overtuigend dat ik meteen overstag
was: met slechts die twee Duende Criatura buizendempers was er al meteen

veel meer rust en ruimtelijkheid in het geluidsbeeld: een fantastische eyeopener…
Maar het werd pas echt ‘feest’ toe ik ook alle 13(!) buizen die in de Aesthetix
phono voorversterker en de Nagra voorversterker zitten voorzien had van een
Duende Criatura dempingsringen. Omdat er nu veel minder versmering is in de
kleine nuances van de muziek ontstaat worden de verfijningen in de muzikale
details ineens veel beter waarneembaar (hoorbaar waren ze al maar nu met veel
meer verfijning door de verminderde verstoring).
Ik begrijp nu de effecten van wat ze in de Duende Criatura documentatie
beschrijven als “microfonie en zelfoscillatie”. Met een relatief kleine investering
zijn de versterkers blijvend op een hoger niveau neergezet: met recht dus weer
een echte kandidaat voor de “Tweak van de Maand” rubriek.
De technische details en praktische handleiding:
De Duende Criatura dempingsringen zijn gemaakt
van Teflon® (zeer goed bestand tegen de hitte van
de buizen) met een verende titanium ring die zorgt
voor een optimaal en blijvend klemcontact. Ze
verouderen niet en kunnen dus overgezet worden bij
een buizenwissel. De dempingsring wordt geplaatst
op het bovenste gedeelte van de buis ter hoogte van
het mica plaatje in de buis (iets lager dus als op de
bijgevoegde voorbeeld foto).
Geloof het of niet maar ook de Duende Criatura
buizendempers moeten ingespeeld worden… Op de
plek waar de Teflon® ring het glas raakt zal deze zich na vele speeluren
opgewarmd te zijn, zich langzaam gaan zetten naar het glasoppervlak en
gedurende die tijd verbetert de dempende werking nog.
Voor vrijwel elk type buis is er een passende maat buizendemper op voorraad en
indien nodig worden ze in elke specifieke maat gemaakt.
Dempingsring maten en prijzen per stuk:
9 - 10 mm buis:
17.5 - 18 mm buis:
19.5 - 22 mm buis:
26 - 29 mm buis:
27 - 32 mm buis:
32 - 36 mm buis:

€ 16,=
€ 16,=
€ 16,=
€ 18,=
€ 23,=
€ 25,=

6021W, 6111WA, enz.
6AU6, 5651A, 6AK6, enz.
ECC81, 82, 83, EL84, EF86, enz.
6SL7, 6SN7, enz.
EL34, 5AR4, enz.
sommige EL34, 6L6GC, enz.

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.
MIT Oracle 2.1 speakerkabel:
Set met een lengte van12 foot (lengte van spade naar
spade 3,8 mtr.). Deze MIT kabel klinkt relaxed maar zeer
open, ruimtelijk en getailleerd.
Complet met originele verpakkingen en manuals.
Nieuwprijs: € 14.500,=
Mag weg voor € 2.950,=

Isotec EV03 optimum powercord 2 mtr.
Topmodel kabel van Isotec: De kern van de EV03
Optimum bestaat uit drie verzilverde, Ohno Continuous
Cast (OCC-) koperen geleiders. Opmerkelijk: elke
geleider ader bestaat uit een vierkante configuratie.
Belangrijker is de eerste luisterindruk: Absoluut een
hoogwaardig powercord met een fris snel en open
klankkarakter.
In nieuwstaat, wordt geleverd in de originele doos.
Nieuwprijs: € 949,=
Prijs: € 525=

Crystal Cable Diamond Reference 1 mtr.
Crystal Cable Reference Diamond powercord is de
dikste ‘single conductor’ kabel in de Diamond Series
van Crystal Cable. Top High-End van Nederlandse
bodem.
In nieuwstaat, wordt geleverd in de originele doos met
echtheidscertificaat en alle toebehoren.
Eerste luisterindrukken: snel gedetailleerd en verfijnd
zonder scherpte. Een netkabel van serieus High-End
niveau!
Nieuwprijs: € 1.329,=
Prijs: € 725,=

Kemp power cord Plus 1,8 mtr.
Het bekend(st)e powercord van Kemp Elektroniks, 1,8
meter lang met vergulde connectoren en nog in
nieuwstaat. Behoeft weinig verdere uitleg: Fraai
klankkarakter (muzikaal en verfijnd) en universeel
toepasbaar.
Nieuwprijs: € 300,=
Prijs: € 155,=

Synergistic Research element copper 2,4mtr.
Een absoluut bijzonder powercord, met
Active Shielding: een aangesloten adapter
zorgt voor een spanningsveld dat dat extra
afscherming dient (iets soortgelijks zie je ook
bij de betere kabels van Audioquest). Een
dik maar zeer soepele en flexibel powercord.
Twee Tuning Bullets worden meegeleverd
om de klankkleur naar eigen smaak bij te
stellen.
Eerste luisterindrukken: groots en open
beeld, klankmatig op hoog niveau, doet
zeker niet onder voor de Crystal Cable
Diamond Reference, alleen wat vergefelijker/ gemoedelijker van klankleur.
Winner of the TAS 2012 Cable of the Year Award !
Nieuwprijs: € 700,=
Prijs: € 300,=

Acoustic Arts-8 Passive verdeeldoos:

Zeer degelijk opgebouwde 8-voudige passieve verdeeldoos van het Duitse merk ‘Acoustic
Arts’ met 2 meter afgeschermde kabel en Bals netstekker. Zeer degelijk opgebouwd en goed
afgeschermd, lijkt wat op een Rittal verdeeldoos, maar de Acoustic Arts is qua afwerking en
klankmatige kwaliteiten, van een veel hoger niveau.
Nieuwprijs: € 990,=
Prijs: € 250,=

Black Noise-6 verdeeldoos
Hoogwaardig stekkerblok met piek- en overspanningsbeveiliging
(ingepakt in hars), een inwendige
sterbedrading, een stevige en robuuste aluminium behuizing.
De Black Noise geeft een mooie dynamische weergave zonder
enige dynamiek vermindering, fraai natuurlijk en organisch van
klank karakter.
Vrijwel nieuw, aangeschaft medio 2018 (factuur aanwezig) en
nog in nieuwstaat.
Nieuwprijs: € 385,=
Prijs: € 220,=

Black Rhodium power cord
1,75 mtr. lange uitvoering, extreem
soepel powercord.
Eerste luisterindruk: Een kabel met een
vrij gemoedelijk klankkarakter, toch fraai
gedetailleerd, open en transparant.
Nieuwprijs: € 515,=
Prijs: € 240,=

Entreq Vibb Eaters:
Set van twee Entreq Vibb Eaters (1x Maxi + 1x Midi)
zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar….
Ideaal als resonantie demping op apparatuur, door de
speciale vulling met vulkanisch zand met minerale
ertsen en kopervijlsel hebben ze ook een positief effect
door elektromagnetische straling te absorberen, dus bij
voorkeur plaatsen boven de net entree van een
apparaat.
Nieuwprijzen resp.: € 90,= en € 87,50
Mogen samen weg voor € 100,=
Door de langdurige samenwerking zijn aan elkaar gehecht geraakt dus liefst als set te
verkopen, maar evt. ook los te koop.😊

Furutech FP-314Ag powercord (nieuw):
Furutech FP-314Ag powercord 1,75 afgemonteerd met Furutech FI-E35R en FI-25R
connectoren, originele Furutech afmontage. Nieuw en ongebruikt, nog in gesealde verpakking.
Nieuwprijs: € 355,=
Nu voor € 265,=

Hi-Fi Tuning Supreme-3 zekeringen:
Door inruil (op Synergistic Research Blue Fuses) zijn er nu
diverse gebruikte Hi-Fi Tuning Supreme-3 zekeringen
beschikbaar. Diverse waarden in het 5x20mm en het 6,3x38 mm.
Nieuwprijs: € 45,= per stuk
Nu voor € 20,= per stuk

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

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

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

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

Pink Faun speakerkabel set 2x 3,5 meter (nieuw):
Afgewerkt met zwarte afwerkingskous worden naar wens afgemonteerd geleverd (met
vergulde spades of banaanstekkers).

Nieuwprijs: € 400,=
Mag weg voor: € 250,= (incl. afmontage met vergulde spades en/of banaanstekkers)

Pink Faun speakerkabel (nieuw):
4 meter lang rest stuk
Nieuwprijs: € 39,= per meter
Mag weg voor: € 30,=

Power cords:

Beschrijving:

Prijs:

Nordost Frey-2 (occasion):
Nordost Frey-2 netkabel, fraaie kabel uit de Nordost
Norse serie. Zeer jonge occasion: aangeschaft in
augustus 2018 (factuur aanwezig).
In nieuwstaat incl. originele verpakking en papieren.
Nieuwprijs € 1.899,=

€ 1.050,=

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

€ 175,=

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

€ 25,=

Belden 19364 power cord (nieuw):
1 mtr. Belden power cord afgemonteerd met
rubberen netstekker en IeGo koper IEC-connector
Nieuwprijs: € 55,=

€ 40,=

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

Furutech FP-3TS20 power cord (demo):
Idem als hierboven maar door de afmontage met
Rhodium connectoren klinkt dit power cord strakker
en wat frisser. 1.1 mtr. lange uitvoering afgemonteerd
met Furutech FI-11R en FI-15R connectoren.

€ 155,=

€ 175,=

Nieuwprijs: € 250,=

Furutech Alpha-3 power cord (demo):
Afgemonteerd met IeGo rhodium connectoren 1,8
meter lange uitvoering:
Nieuwprijs: € 285,=

€ 200,=

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

€ 220,=

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

€ 225,=

Furutech Alpha-3 power cord (occasion):
Fraaie uitvoering afgemonteerd met Furutech FIE35R en FI-25R connectoren en koolstofgevulde
afschermingskous, 2,5 mtr. lange uitvoering.
In absolute nieuwstaat!
Nieuwprijs: € 645,=

€ 345,=

Fusion Audio Enchanter power cord (occasion):
Fusion Audio (onbekend maakt onbemind)
fantastisch power cord, snel open en gedetailleerd
zonder enige vorm van scherpte. Ingeruild na
upgrade naar een Furutech DPS-4 power cord.
Wellicht het beste power cord uit deze prijsklasse,
komt zelden als occasion te koop.
Verkeert in prima staat!
Nieuwprijs: € 1.400,=

€ 800,=

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

Interlinks:

Nieuwprijs: € 49,= per meter

Vanaf € 30,=
per meter

Beschrijving:

Prijs:

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

€ 550,=

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

€ 100,=

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

€ 475,=

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

€ 200,=

Nieuwprijs: € 439,=

Interlinks digitaal:

Beschrijving:

Prijs:

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

Speakerkabels:

Beschrijving:

€ 55,=

Prijs:

Siltech MXT London speakerkabel (occasion):
De mooiste kabel uit de toenmalige MXT reeks (met
het hoogste % zilver-goud geleiders).
2x (ruim) 3 meter afgemonteerd met vergulde
ViaBlue spades

Van: € 250,=

Nieuwprijs: € 650,=

Voor: 200,=

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

Van: € 375,=

Voor: 329,=

Nieuwprijs: € 470,=

Tweaks:

Beschrijving:

Prijs:

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

€ 30,=

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

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

Nagra PL-L Class A buizen voorversterker:

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

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

Te koop in opdracht van klanten:
Xanadu HRS17:
Te koop van eerste eigenaar, deze Xanadu HRS17, stamt oorspronkelijk uit 2014. In 2016
opnieuw gespoten, gemonteerd en gecontroleerd. Papieren ter inzage. Zo goed als nieuw en
zowel technisch als optisch in perfecte staat.
Er zijn enkele upgrades gedaan (t.w.v.
ruim € 400,=), die bijgedragen hebben
aan een optimalisatie van de muzikaliteit:
-Filters werden ge-upgrade waardoor een
mooier hoog is ontstaan.
-Aansluitterminals vervangen door WBT’s.
-De kasten zijn gestabiliseerd met een
hardstenen bodemplaat en voorzien van
een in hoogte nauwkeurig verstelbaar
maatwerk-systeem van 3 massief koperen
schroefpootjes, waardoor een perfecte en
exacte koppeling ontstaat op ieder
vloeroppervlak. Uiteraard is deze
aanpassing desgewenst weer gemakkelijk
te vervangen naar de basisuitvoering.
Driewegsysteem: Bas- en
middentonenluidspreker zijn voorzien van
een aluminium conus. Op een
verantwoorde wijze veel detail
(fijndynamiek) zonder overmatigheid. De
sprankelende hoge tonen worden
voortgebracht door een lichtgewicht
bandtweeter.
Door de 22cm grote woofer is er sprake van een goede performance (dus niet overdreven)
van de bassectie.
Afmetingen: hoogte 91 cm; breedte 18,75 cm en diepte 29,25 cm (Deze grootte stemt zelfs de
meest omvang-kritische luisteraar(-ster) mild 😊)
Kleur: Diep donkerrood, gemakkelijk inpasbaar in bijna
ieder interieur.
Service: Belangrijk aspect bij het kopen van een model
van het merk Xanadu is de service. Zie hiervoor de
uitvoerige positieve recensies op internet, resp. de
website van Xanadu
Beoordeling: Zowel de orgelsymfonie van Saint-Seans als
een nummer van de Dire Straits komen volledig tot hun
recht. Je hebt niet het idee dat je naar luidsprekers van
deze bescheiden afmetingen zit te luisteren! Mooie
soundstage, en goede verdeling (vulling) in de
luisterruimte, mede door de extra mogelijkheid om de
basluidsprekers zowel naar links als naar rechts te
'plaatsen'.
Nieuwprijs: € 3.790,=

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

2 sets van 4 dempers (occasion):
2 sets dempers speciaal voor luidsprekers, maar werken ook onder
apparatuur.
Vraagprijs: € 60,= voor beide sets ( 8 stuks)

Nespa Pro Optical disk finalizer (occasion):
Apparaat is in perfect staat (wordt geleverd met de originele
verpakking en alle toebehoren), maximaal 250 Cd’s mee behandeld,
te koop vanwege overstap naar streaming audio
Nieuwprijs € 700,=
Nu voor € 250,=
Furutech GT-2 Pro USB kabel (occasion):
1,2 meter lange uitvoering in USB A-B-uitvoering.
Nieuwprijs: € 227,50
Nu voor € 125,=

