Peacock Audio
High-End audio bekabeling

Nieuwsbrief oktober 2021
•
•
•

Nieuw: Furutech CF-102 NCF connector
Furutech Nano Liquid contact verbeteraar
Netfilters: GigaWatt PowerPrime & PS Audio Stellar PowerPlant P3

•

Dutch Audio Event 2021

•

Nieuw: Synergistic Research Purple Fuse

•
•
•
•

Nieuw: QSR Black & Yellow zekeringen
Vooruitblik komende Nieuwsbrief: Furutech Pure Power verdeeldoos.
Occasions en demo’s
Te koop in opdracht van klanten

Nieuw: Furutech CF-102 NCF (R) connector:
Na het succes van de NCF technologie die al op veel Furutech producten is
toegepast in de afgelopen jaren komt Furutech met de NCF RCA connectoren.
Dit is de eerste interlink connector uit de NCF reeks, er
waren al enkele jaren NCF power cord connectoren met
NCF materiaal erin verwerkt, maar nu doet de NCF
technologie ook zijn intrede in de interlink connectoren, te
beginnen bij de RCA connector.
Ze zijn zo nieuw dat ik ze zelf nog niet beluisterd heb,
daarom maar even een citaat van Furutech over deze
CF-102 NCF(R) connector: Offering a dramatic

reduction in noise, improved imaging, and focus, and
improved soundstaging, the CF-102 NCF will take your
listening enjoyment to the next level.
Ze zijn natuurlijk te combineren met elke interlink kabel maar uiteraard komen
deze fraaie connectoren heb best tot hun recht op de kabels uit het hogere
segment. Peacock Audio levert deze CF-102 NCF connector in combinatie met
de Furutech FA-α 22 inyterlink, de Approach-3 interlink en de Timber-24 interlink.
Over enige tijd zullen deze CF-102 NCF connectoren ook wel gebruikt gaan
worden op de mooiste interlinks van de grote High-End audio merken, dat blijft
niet uit…

De CF-102 NCF (R) connector heeft rhodium plated holle centrale pin die gevuld
is met NCF dempingsmateriaal en de klemhuls van de RCA connector heeft een
silver plated carbon fiber laag over de RVS behuizing zoals we die kennen van
het Furutech topmodel netstekker de FI-E50R-NCF.

Setprijs: € 220 euro (set van 2 stuks)

Furutech Nano Liquid contact verbeteraar: een klanten
openbaring:
Soms zijn er van die ‘kleine’ tweaks waarvan je pas weer doordrongen wordt van
de fantastische kwaliteiten als je er weer eens op gewezen wordt door een klant.
Zo ook met de Furutech NanoLiquid, de Furutech contact verbeteraar op basis
van nano-deeltjes zilver en goud in een oplossing van squelene (vis)olie.
Zo was ik met een klant in gesprek over contact verbeteraars, hij was een
SilClear gebruiker (SilClear is een zilverpasta), zelf gebruik ik ook SilClear op
alle interne
connector
verbinding op de
instapmodel en
middenklasse
kabels, op de
betere kabels
gebruik ik per
definitie Furutech
NanoLiquid om
alle aderuiteinden
mee te
behandelen.
Furutech NanoLiquid: € 150,=
Uiteraard gebruik ik ook NanoLiquid in mijn set op werkelijk alle verbindingen:
meterkast kabel aansluitingen, zekeringen, alle powercord en interlink stekkers,
speakerkabel connectoren en buisvoeten.

Maar je wordt pas weer met de neus op de feiten gedrukt als je de feedback van
een klant krijgt die ervaart als je van niets (of in zijn geval van SilClear) overstapt
op Furutech NanoLiquid als contactverbeteraar.

Goedemorgen Antoine.
JEEEEEEEE, wat een verschil. Meteen bij een koude versterker was er al een
behoorlijk verschil, maar nu hij warmer begint te worden……….PFFFFFFFF.
Er is zoveel meer micro-informatie wat zich vooralsnog uit in een duidelijk beter
klankkleurverschil en een beduidend betere plaatsing in het driedimensionale
beeld.
Bij de opname van het orgel (de eerste die ik aan het beluisteren ben) zijn de
klankverschillen tussen de verschillende registers heel duidelijk hoorbaar beter. Het
klapperen van pedalen klinkt “houteriger” en bevindt zich meer in de ruimte en op
afstand. Natuurlijk is er meer kerk hoorbaar, ook fysiek aanwezig. Straks ga ik de
XLR kabel ook doen. Ik ben heel benieuwd of en wat dat nog gaat doen.
DANK JE WEL ANTOINE. FANTASTISCH. Heb je nog meer van dit soort toverdingen?
Dit zijn mijn eerste indrukken het is FANTASTISCH.
Met hartelijke groet, Adri.
Twee dagen later de volgende e-mail:

Hallo Antoine.
Dit is werkelijk VERBIJSTEREND. Ik heb alleen nog de luidsprekerkabels gedaan
(en alles eerst goed gereinigd natuurlijk) en het is net of er dikke gewatteerde
gordijnen weg zijn. Het is nauwelijks te geloven dat het de zelfde opnames zijn. Nu
zijn mijn luidsprekers gevoelig voor verschillen, maar dit had ik in de allereerste
verte niet kunnen vermoeden of durven hopen. Zelfs heb gecompliceerde laag is
heel veel beter. En de details……. ECHT VERBIJSTEREND.
HEEL VEEL DANK Antoine.
Met hartelijke groet, Adri.
Zo zijn er natuurlijk meer ‘toverdingen’, om Adri maar eens te citeren, op het
gebied van de audio tweaks. Zo heeft
Creaktiv Systems een demo koffer
(een ‘toverdoos’ om in die termen te
blijven), waarmee je naar hartenlust
kunt experimenteren met een hele
trits aan audio tweaks uit het Creaktiv
Systems protfolio. De Creaktiv
Systems demo koffer is vrijblijvend te
leen bij Peacock Audio.

Creaktiv Systems demo koffer:

Netfilters: De nieuwste modellen van GigaWatt en PS Audio
De GigaWatt PowerPrime is de vorige Nieuwsbrief beluisterd en besproken en
nu is de PS Audio Stellar PowerPlant aan de beurt zoals beloofd. Qua prijs zijn
ze aan elkaar gewaagd: De GigaWatt PowerPrime kost € 2.700,= en de PS
Audio Stellar PowerPlant kost € 2.699,= beide apparaten zijn de instapmodellen
van deze merken en omdat ze in dezelfde prijsklasse zitten is de vergelijking
extra interessant!

GigaWatt PowerPrime en de PS Audio Stellar PowerPlant P3 ‘gebroederlijk’ bij elkaar

Met ruim 14 Kg is de Stellar P3 opvallend zwaar gezien de vrij platte behuizing.
De PS Audio Stellar PowerPlant P3 is een netspanning regenerator die de
aangeboden netspanning omvormt tot gelijkspanning en bouwt daarna een
nieuwe schone wisselspanning op. De opbouw is enigszins vergelijkbaar met die
van een eindversterker:
grote ringkerntrafo, afvlak
elco’s en een reeks
transistoren op een fors
bemeten koellichaam.
De PS Audio Stellar heeft 4
uitgangen waarvan er twee
om te schakelen zijn van
‘ge-regenereerde
netspanning’ naar ‘High
Current’ voor het geval dat
er meer vermogen
gevraagd wordt.
PS Audio Stellar PowerPlant P3
Ik heb met deze vergelijkende luister test heel veel tijd in gestoken om diverse
vergelijkingen te maken: Zowel de GigaWatt PowerPrime als de PS Audio Stellar
P3 zijn met elkaar vergeleken op diverse verschillende audiogroepen (ik heb
keus uit 10 verschillende audiogroep kabels…) en ook vergeleken met het instap
model ongefilterde verdeelblok van Furutech, de eTP60-E van € 400,= en dat
alles gaf me niet alleen veel inzichten maar ook absoluut verrassende resultaten.

Iets wat op het eind van deze recensie zal leiden tot belangrijke tips voor degene
die een dergelijke netfilter of netspanning generator overweegt aan te schaffen.
Zoals zo vaak met de betere audio: allemaal prachtige apparaten maar de
combinatie met de rest van de set zal absoluut bepalen of het een ‘geslaagd
huwelijk’ gaat worden. Foute combinatie leiden onherroepelijk tot een muzikale
teleurstelling of zelf degradatie van het eindresultaat. Mijn advies: vooral zelf
luisteren en niet blind varen op forum wijsheden en recensies (ook niet op de
mijne
).
Ik ben de test van de PS Audio Stellar P3 begonnen door de het digitale deel van
de set bestaande uit een SACD loopwerk, upconverter en dac aan te sluiten op 3
van de 4 beschikbare uitgangen van de Stellar P3, alle uitgangen uiteraard op de
regenereer stand ingesteld, om te beginnen werd de Stellar P3 aangesloten op
een standaard wandcontactdoos, geen aparte audiogroep dus.
Ik werd meteen verrast door een goed gedetailleerd geluid en een mooi open
klankbeeld, al bleef de kwaliteit van de laagweergave wat achter bij de rest. Niet
zo’n breed en hoog geluidsbeeld als dat ik gewend ben als met de apparatuur
aangesloten zijn op een goede audiogroep, maar al wel verrassend goed
wetende dat de basis een ‘huis-tuin-en keuken’ wandcontactdoos is.
De volgende stap was om de Stellar P3 te voeden met een audiogroep met
Belden bekabeling ( € 8,50 per meter), dit gaf meer rust en verfijning, meer
subtiliteit en een wat gemoedelijker klankkarakter, je hoort de signatuur van de
Belden kabel hierin terug.
Wordt in dezelfde situatie de GigaWatt PowerPrime aangesloten dan valt meteen
op dat de PowerPrime met het dynamische GigaWatt karakter een fors stempel
drukt op het resultaat. Levendigheid en kracht brengt de muziek tot leven en ook
de 3D afbeelding en vooral de diepte in het geluidsbeeld is zeker beter lukt met
de GigaWatt PowerPrime.
Als ik doorstap naar de GigaWatt LC-Y EVO netkabel als audiogroep kabel
(€ 33,= per meter) dan valt de mooie synergie op van deze netkabel met de
gelijkgestemde PowerPrime: een fris dynamisch en levendig geheel dat veel
kracht in zich heeft. De Stellar P3 op de GigaWatt kabel gaat ook weer veel
verder dan met de Belden als aanvoerkabel. Met de GigaWatt kabel wordt het
weer losser en natuurlijker neergezet maar de breedte van de afbeelding neemt
nagenoeg niet toe.
Ik sla een paar tussenstappen qua audiogroep bekabeling over en stap over
naar de Furutech Alpha-CB10 audiogroep kabel om de Stellar P3 mee te
voeden. De verbetering met de Alpha-CB10 kabel is als eerste indruk nog maar
klein; Verrassend, de overgang van GigaWatt naar CB10 kabel is zonder de
Stellar P3 en grote sprong vooruit. Na een tijd aandachtig geluisterd te hebben
wordt me duidelijk dat het resultaat van de CB10 kabel op de Stellar P3 zelfs
minder is als op de veel goedkopere GigaWatt audiogroep kabel: met de CB10
kabel krijgt het geheel een rauw en schreeuwerig randje, niet fraai en niet
muzikaal! Verrassend de Alpha-CB10 audiogroep kabel klinkt direct aangesloten
op een instapmodel Furutech eTP60-E verdeeldoos gewoonweg veel beter dan
met de Stellar P3 regenerator ertussen!

Met de Furutech Alpha-CB10 kabel op het kleine Furutech stekkerblokje klinkt
het veel dynamischer, het is simpelweg een hele andere muziek beleving dan
met de PS Audio Stellar P3 in combinatie met de CB10 audiogroep kabel en
trouwens met de CB10 kabel op het kleine stekkerblokje is het diepe laag er
weer…
Conclusie over de GigaWatt PowerPrime power conditioner:
De GigaWatt PowerPrime is een dynamiek kanon: enorm indrukwekkend en dat
ligt velen erg prettig in het gehoor. De PowerPrime klinkt onmiskenbaar zoals de
andere GigaWatt producten: krachtig en enorm dynamisch maar wel met wat
minder muzikale verfijning. Deze laat zich prima combineren met de GigaWatt
LC-Y EVO audiogroep kabel waarbij het karakter van de kabel en van de
GigaWatt power conditioner elkaar mooi aanvullen. Het meegeleverde GigaWatt
PowerSync Plus power cord twv. € 330,= en dat is de kers op de taart!
GigaWatt Power Prime (€ 2.700,=):
Dynamiek en levendigheid
Geen vermogen beperking qua aansluiten
Wordt geleverd met een hoogwaardig power cord
Tikje rauw karakter, mist wat verfijning
Niet gebruiken in combinatie met een hoogwaardige audiogroep
Conclusie PS Audio Stellar P3 regenerator:
De PS Audio Stellar P3 heeft tov. van de GigaWatt wat praktische beperkingen:
maximaal 4 uitgangen en indien gecombineerd met een eindversterker maar
geregenereerde netspanning op maar twee uitgangen.
Daarentegen speelt de Stellar P3 verfijnder met een mooiere detaillering en
timbre, het wisselgeld dat je betaalt, zeker tov. de GigaWatt, is dat je dynamiek
inlevert en ook breedte en vooral diepte in de soundstage. Al met al heb ik in
mijn set heeft een lichte voorkeur voor de Stellar P3 qua match met het karakter
van mijn set en mijn muzikale voorkeur.
De Stellar P3 tilt een matige audiogroep stroomvoorziening naar een behoorlijk
hoger niveau, maar dezelfde Stellar P3 is een forse achteruitgang voor wie al
een hele mooie audiostroomvoorziening heeft liggen. Wellicht dat in zo’n situatie
met de duurdere PS Audio regeneratoren de P15 of de P20 wel tot succes leidt,
maar daar doe ik op basis van mijn test resultaten geen uitspraak over. Ik ken
klanten die zo’n topmodel van PS audio hebben (en daar uitermate tevreden
mee zijn) maar geen van hen heeft dat gecombineerd met hoogwaardige
audiogroep bekabeling.
Doelgroep voor de Stellar zijn de mensen die geen audiogroep kunnen of willen
aanleggen of de bestaande audiogroep kunnen upgraden. Voor hen is de Stellar
P3 een prima upgrade om de hele audioset naar een flink hoger prestatie niveau
te tillen.

PS Audio Stellar P3 (€ 2.699,=):
Detaillering en verfijning
Natuurgetrouwe weergave
Dynamiek verlies
Beperking qua 3D weergave (breedte en diepte)
Aansluit mogelijkheden zijn beperkt
Niet gebruiken in combinatie met een hoogwaardige audiogroep
Eindconclusie:
Met een geteste netfilters is een goede audioset naar een behoorlijk hoger
niveau te tillen. Op een standaard stroomvoorziening doen beide apparaten het
erg goed, weliswaar allebei met een eigen klankkarakter, bieden ze alleen maar
voordelen tov. een goede ongefilterde verdeeldoos. Maar in combinatie met
goede audiogroep bekabeling nemen de voordelen van deze netfilters rap af.
Nee, in deze prijsklasse is geen apparaat te vinden dat alles perfect doet maar
door een klein deel van dit aanschaf bedrag besteden aan een goede
ongefilterde audiogroep (meterkast aanpassingen, goede audiogroep kabel en
wandcontactdoos) is meer winst te behalen dan met een netfilter of regenerator,
da’s absoluut waar. Maar niet in alle gevallen is een audiogroep aanleg praktisch
haalbaar, maar ook niet iedereen wil überhaupt ook maar aan zo’n ingreep
beginnen. Dus voor wie die mogelijkheid niet heeft is met zo’n GigaWatt
PowerPrime of PS Audio Stellar P3 als upgrade voor een serieuze audioset veel
luistergenot te behalen.

Dutch Audio Event 2021
De grootste happening voor de echte
audioliefhebber, vorig jaar is de X-Fi
beurs vanwege de corona crisis niet
doorgegaan maar dit jaar wordt de
belangrijkste audio beurs van de
Benelux georganiseerd onder de naam
Dutch Audio Event, maar de opzet is
vergelijkbaar met de edities van de
voorgaande jaren.

s

Alle belangrijke aanbieders van serieuze audio zijn dit jaar weer aanwezig:
ADL
Aequo Audio
AF group Srl
AirTech
Air Tight
Amphion
Angstrom
Arpeggio Acoustic
Artesania Audio
Aspera
ATC
Audio Analogue
Audio Note
Audio Solvation
Audio Tweaks
AudioValve
Aune Audio
Avantgarde
Acoustic
AVM
B&WB audio
BEC Akustik
Benchmark Media
BlueSound
Carry Audio
C.E.C.
Chord Electronics
Constellation
Audio
Critical Mass
Systems
Crosszone
DALI
Daluso
Daudio
Davone
Devore Fidelity
Dion Audio
Diretta
Driade Systems
Duelund
DuneBlue

Dynavoice
ERCT
Ferrum
Fidata
Fine Sounds
Benelux
Furutech
Fyne Audio
Goldmund
Graham Slee
Grimm Audio
Guru
Gustard Audio
Headphone
Auditions
Hear Every Thing
Helios
Harmonix
Hidizs
Hificorner Trading
Hifi Rose
Hijiri
iFi Audio
Ilumnia
Isol-8
Jern
Jico
JK Acoustics
Joenit
JPSlabs
Juoiga
KAD Audio
Kii Audio
Kondo
L’Acoustic
Line Magnetic
Linn
Little One
Ludic Audio
Lyngdorf Audio
Magico
McIntosh

Melody
Merrill Audio
Metrum Acoustics
miniDSP
Musician Audio
MutecNAD
Nagra
NEAR
Network Media
Systems
Nutters
Pachanko Labs
Panasonic
Technics
Plixir
PS Audio
PUUR avd
Pure audio
QLN Speakers
QSA
RAAL Requisit
Rega
Remton
RI cable
Rik Stoet
Rogue Audio
ROON Nucleas
R/r
Sam Records
Schiit
Sendy & Sivga
Sennheiser
Sforzato
Shan Audio
Simply Audio
S.I.N. Audio
Sine
Sonic Design
Sonnet Digital Audio
Sonority Audio

Sonus Faber
Soulution
Soundprism
SPEC
Steinway Lyngdorf
Stereolith
STS-Digital
Sumiko
Symphony Audio
Tago Studio
Takumi
Techdas
Technics
Tektron
Tellurium Q
Telos
Temporal Coherence
Thoress
Tobian Sound
Systems
Topping Audio
Totem
Townshend Audio
TW-Acustic
Ultisone
Van der Steen
Veddan
Vela
Vibex
Vienna Moon River
Vinyl Vinyl
Volumio Streaming
Vortex HiFi
Voxativ
Western Electric
Woo Audio
X-fi Audio Import
XI audio
YG Acoustics
ZMF Headphones
47 Laboratory

Kortom: wie is er niet…?
Het Dutch Audio Event vindt plaats in conferentie centrum Koningshoeven in
Veldhoven, net zoals de X-fi beurs in voorgaande jaren.

Entree kaarten voor het Dutch Audio Event zijn online te koop:
https://dutchaudioevent.nl/tickets/
Maar Peacock Audio heeft ook vrijkaarten te vergeven:

Prijsvraag: doe mee en win gratis kaarten voor
het Dutch Audio Event op 30 en 31 oktober
Het Dutch Audio Event heette voorheen de X-Fi audio
show, uiteraard is importeur X-Fi ook dit jaar weer
aanwezig op deze beurs.
De prijsvraag is: in welke demo ruimte(n) vind je
producten van X-Fi Audio Import? (tip: het juiste antwoord
is te vinden op de website van het Dutch Audio Event...)
Onder de juiste inzendingen worden twee vrijkaarten voor
het Dutch Audio Event verloot. De prijsvraag sluit op 22
oktober, de prijswinnaars krijgen hun gewonnen vrijkaart
zsm. opgestuurd.

Synergistic Research Purple Fuse: Purple is the new Orange
Wie al wat langer meeloopt in de High-End audio hobby wist het natuurlijk dat je
erop kon wachten: weer een verbeterde Synergistic zekering, na Red, Black,
Blue en Orange komt er nu de Purple Fuse aan. Naar met bij Synergistic
Research beweert weer een flinke verbetering tov. de ‘onverslaanbare’ Orange
Fuse. Ze hebben tot nu toe elke keer gelijk gehad bij zo’n zekering introductie
dus ik neem dat voor nu voor waar aan.

Er zitten naar verluidweer nieuwe technologieën in verwerkt die de Purple weer
op een hoger plan neer zouden moeten zetten. Synergistic Research schrijft er
het volgende over:

Several experienced beta-testers confirmed the leap in performance from
Orange to Purple is far more significant than the - already great - upgrade
from Blue to Orange. This tells a lot about the effect the new Purple Fuse will
have in your system.
Ik heb ze zelf nog niet gehoord, ik verwacht de eerste zending komende week
binnen te krijgen. Dus binnenkort zijn de Purple Fuses ingespeeld uit voorraad
leverbaar!
Uiteraard in de komende Nieuwsbrief een uitgebreid luisterverslag!
Prijs van de SR Purple Fuse: € 199,=

Nieuw: Quantum Science Audio Black Fuse en Yellow Fuse:
Nieuw op de Nederlandse markt is het Amerikaanse merk Quantum Science
Audio (QSA). QSA maakt zekeringen voor in apparatuur in het formaat 5x20mm
en zekeringen voor in de meterkast: in het 10x38mm formaat en bijbehorende
zekeringhouder. Het instapmodel de QSA Black Fuse is zeer betaalbaar: de
zekeringen kosten slechts € 24,= per stuk. Maar er zijn naast de Black (de
instapper) en Yellow (de derde in de QSA reeks) ook duurder types met prijzen
die oplopen tot bijna € 3.000,= voor een enkele zekering!!
De QSA zekeringen zijn al getest in het on-line vakblad StereoTimes, een
recensie waar royaal in superlatieven gesproken werd.
Ik heb een luistertest gedaan met een
5x20mm QSA Black Fuse in apparatuur
(voorversterker) die normaal gesproken
speelt met een Synergistic Research Orange
Fuse, Tja dan valt de QSA Black Fuse wel
tegen, die haalt dit niveau (bij lange na) niet.
Iets wat ik wel was geneigd te geloven als ik
zo las wat er geschreven werd in het on-line
vakblad StereoTimes.
Toen maar eens vergeleken met de ruim 2x
zo dure Hi-Fi Tuning Supreme-3 wat
natuurlijk een veel eerlijker vergelijk is en uit
dit vergelijk kwam de QSA Black als de
meer neutrale en opener zekering uit de bus.

Mijn conclusie QSA Black Fuse: goed, zeker voor de € 24,= dat ze kosten, maar
geen wereldklasse zekering. Qua karakter veel neutraler dan de Hi-Fi Tuning
Supreme-3 en meer in de klankmatige richting en met het karakter van de
Furutech zekeringen: open luchtig en een tikje fris.
Sinds kort zijn ook de Yellow Fuses van QSA
leverbaar, ruim 6x zo duur dan de Black Fuse dus
naar verwachting ook een heel stuk beter. Qua
prijs dichtbij de alom geroemde Orange Fuse,
maar hoe ze zich onderling verhouden qua
prestaties…..daar ga ik hieronder wat meer over
vertellen.
De Orange Fuses ( € 160,=) zitten al vanaf hun introductie enkele jaren geleden
op alle mogelijke plekken in mijn set, maar op een cruciale plek, in de externe
voeding van de voorversterker, heb ik de Orange Fuse vervangen door een
Yellow Fuse van QSA om een 1:1 luistervergelijk mogelijk te maken.
Meteen na de eerste tonen van Kari
Bremnes Novegian Mood, een van mijn
favoriete opnames om vergelijkende tests
mee te doen, was meteen duidelijk dat de
QSA Yellow Fuse weldegelijk een serieuze
concurrent is voor de tot nu toe
concurrentieloze Synergistic Research
Orange Fuse!
Met de wissel van SR Orange naar QSA
Yellow wordt een opener en frisser beeld
neergezet. De Yellow zet de fijne details
mooier in een iets grotere ruimte. De
Yellow klink wel wat technischer,
klinischer, de Orange Fuse heeft wat gemoedelijke warmte over zich maar is
minimaal van hetzelfde hoge niveau als de SR Orange.
Smaken verschillen, de een zal zeggen de Yellow is zeker dynamischer en
eerlijker qua klank, de Orange maakt het allemaal wat gemoedelijker en ronder.
De ander mist met de Yellow Fuse weer het fraaie timbre van de Orange Fuse.
Feit is dat de Yellow strakker in het laag is dan de Orange, maar de Orange
Fuse gaat dieper in het laag en laat wat meer nuance horen in dit frequentie
bereik. Voor mijn subwoofers blijf ik om die reden ook bij de Orange, maar in
mijn voorversterker of in de phono trap zal zeker een QSA Yellow Fuse komen te
zitten, ik kan in mijn set wel net wat meer strakheid en precisie gebruiken in het
md hoog, en dat doet de Yellow fuse heel mooi.
P.S.
Eindelijk weer een merk dat de speelrichting op de zekering vermeld: op alle
QSA zekering staan pijltjes, de QSA zekering zijn extreem richtingsgevoelig, in
de verkeerde speelrichting klinkt het rampzalig, let daar dus op!

Vooruitblik komende Nieuwsbrief: Furutech Pure Power verdeeldoos
Deze stond al hééél lang op mijn verlanglijstje en nu moest het er toch maar
eens van komen: de ultieme Non-Ultra-Plus verdeeldoos van Furutech de Pure
Power 6-NCF is in aantocht om opgenomen te worden als elementair stuk in de
fundering (de audiogroep) van mijn audioset.

Furutech Pure Power 6 NCF verdeeldoos, het Furutech vlaggenschip: € 11.850,=

Ik had deze Furutech Pure Power 6 de nodige jaren geleden al eens gehoord
naast mijn toenmalige referentie verdeeldoos van Live Cable en de Furutech
Pure Power was met een straatlengte verschil de winnaar, mijn referentie
verdeeldoos werd in dit vergelijk compleet afgetroefd op alle facetten maar
vooral op het gebied van muzikaliteit en live beleving.
Inmiddels is er, net zoals bij veel materiaal van Furutech, een verbeterde NCF
uitvoering beschikbaar, die binnenkort warm onthaald zal worden in mijn set.
Dus voor de Furutech Pure Power 6 NCF verdeeldoos is binnenkort voor serieus
geïnteresseerden bij Peacock Audio te beluisteren en te vergelijken.

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 ka,=bel tegelijkertijd relaxed en natuurlijk blijft klinken.

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

€ 5.600,=

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.
Furutech DPS4.1 Limited Edition power cord (komt binnenkort binnen):
Furutech DPS4.1 Limited Edition power cord 1,2 mtr. afgemonteerd met FI-E38G
en FI-28G en koolstofgevulde afschermingskous. Deze kabel is nog in
nieuwstaat en werd ingeruild tegen een (nog) mooier Furutech power cord.
Nieuwprijs: € 900,=
Nu voor € 600,=

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 € 650,=
Inakustik NF-204 interlink:
RCA afmontage in een langte van 1,5 meter.
In nieuwstaat incl. aankoopfactuur (feb. 2021),
certificaat en originele verpakking.
Nieuwprijs: € 279,=
Nu voor € 150,=
LAN CAT-7A kabel van Peacock Audio:
Afgemonteerd met de hoogwaardige
Telegärtner RJ-45 connectoren in een
lengte van 20 cm. Ideaal als verbinding
tussen b.v. modem en switch.
Nieuwprijs: € 96,=
Nu voor € 50,=

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,=
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,=

Power cords:
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,=

NBS Statement III:
Net als bovenstaande kabel ook vrijwel
nieuw: NBS Statement III powercord serie
nr. 2405 & 2406 (slechts 1 jaar oud,
factuur aanwezig), een 1,2 mtr. lange
uitvoeringen met de originele verpakking
en papieren. Uiteraard ook in nieuwstaat!
Nu voor € 525,= p/st.
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,=

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,=
10,5 mtr. Nieuwprijs: € 625,= Nu voor: € 265,=

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:
Chord Indigo Plus XLR interlink:
Interlink met een mooi open en luchtig
klankkarakter, voor Chord begrippen wat
aan de gemoedelijke kant.
Het betreft een 1 meter lange uitvoering
XLR, in nieuwstaat, wordt geleverd in de
originele verpakking.
Nieuwprijs: € 1.450,=
Van € 550,= Nu voor: € 495,=
Tellurium Q Black Diamond USB interlink:
USB kabel uit het hogere segment van
Tellurium Q., 1 meter lange uitvoering, wordt
geleverd in de originele verpakking.
Nieuw: € 878,=
Nu voor € 395,=

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-a 36 speakerkabel
Set: 2x 2,5 mtr. fraai afgewerkt met
koolstof gevulde afschermingskous en
afgemonteerd met 8x Furutech FT-211
vergulde spades
Nieuw: € 1.200,=
Nu voor: € 725,=

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,=

Gigawatt PF-1 Evo Powerstrip (demo):
Gefilterde verdeeldoos van GigaWatt 6-voudig, in
perfecte staat, in de originele verpakking met nog
1,5 jaar garantie!
Nieuw: € 650,=
Nu voor € 395,=
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)
Rotel DVD/Video player RDV-1060 Leest alle disk formaten, met
afstandsbediening.
Vraagprijs: € 120,=

Rotel Surround Sound Receiver RSX-1550 met afstandsbediening
75 watt per kanaal (alle kanalen tegelijkertijd),
100 watt (2 kanalen tegelijkertijd)
Vraagprijs: € 350,=

Audio Physic Yara 5.1 Surround set
4 vloerstaande luidsprekers, bi-wire
aansluitingen.
Vraagprijs: € 600,Audio Physic Yara centerspeaker
Vraagprijs € 100,=

REL Acoustics Q200 E Subwoofer
Frequentiebereik: 17-106 Hz, 200 watt, crossover frequentie: 26-106 Hz
Vraagprijs: € 275,=

NBS Monitor 0 luidsprekerkabels 2x 2,4 mtr.:
High-End icoon, behoeft geen verder uitleg, de kabels
zijn in perfecte staat en worden geleverd in de
originele NBS tassen.
Vraagprijs € 2.100,=

Martin Logan Prodigy luidsprekers:
Klankmatig bijzonder fraai en minstens net zo
mooi om te zien…
In zeer goede staat, in 2018 voorzien van
nieuwe folies.
Vraagprijs € 2.500,=

Vedodyne Subwoofer DD15:
High-End subwoofer, met meetmicrofoon, in zeer goede staat.
Perfecte combinatie met bovenstaande Martin Logan
luidsprekers.
Vraagprijs € 1.000,=

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,=

Piega Cable 1 speakerkabel:
Deze speakerkabel is door Piega Zwitserland
ontworpen en gefabriceerd tbv. hun eigen
speakers. 4x 4mm2 geleiders en zwaar
afgeschermd.
2x 3 meter lange set afgemonteerd met NorStone
expandable bananenpluggen en aluminium kabel
splitters.
Aan beide zijden 4 pluggen, zodat zowel bi-amp
als bi-wire gebruik mogelijk is.
Nieuwprijs € 1.290,=
Nu voor: € 285,=

Piega speakerkabel in doorsnede

