
NEXT 

Furutech is een Japans bedrijf dat kabels en accessoires bouwt. De producten hebben 

een enorme kwaliteitsreputatie. Furutech stuurde onlangs een pretpakket op met kabels, 

connectoren en andere accessoires. Om eens vrijblijvend mee te stoeien en indrukken op te 

doen. Een leuker weekend kun je iemand nauwelijks bezorgen. In de luisterruimte gaat het 

altijd primair om de muziek, maar er is altijd een zeer grote belangstelling voor de techniek 

en met name hoe die techniek zich kan vertalen in geluidsmatige eigenschappen. Dus uit de 

verzameling losse connectoren en reststukjes van Furutech’s ambitieuze NCF-materialen, zijn 

diverse netsnoeren en luidsprekerkabels gebouwd. In dit eerste deel worden de technische 

achtergronden van de Furutech-producten belicht. Deel 2, dat later verschijnt, gaat over de 

gehoormatige consequenties. 

FURUTECH (DEEL 1)

De 
theoretische 

basis
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want de hifi-wereld is om geld te 
verdienen en heeft geen focus op liefda-
digheid. Het belangrijkste is dat je je als 
consument altijd zou kunnen realiseren 
dat meningen (onder andere internet) 
en zogenaamde feiten over producten 
vrijwel nooit wetenschappelijk onder-
bouwd zijn, passen bij het belang en 
inzicht van de betrokkenen en dus met 
gezond wantrouwen moeten worden 

niet deugt en de ander roemt juist de 
voordelen. Zoiets kan gewoon niet. 
Over veel natuurkundige principes is 
gewoon consensus onder vakgenoten. 
Ook recensenten zijn vaak zeer terug-
houdend om zich aan deze materie te 
wagen. Verhalen over kabels en acces-
soires van fabrikanten, importeurs en 
winkels zijn uiteraard gekleurd door een 
commercieel belang. Geen probleem, 

De wereld van accessoires en kabels 
is voor veel audiofielen en muzieklief-
hebbers een behoorlijk ondoorzichtig 
gebied geworden. Meningen over 
deze producten knallen alle kanten 
uit, er zit geen lijn in en fabrikanten en 
importeurs hebben ieder vaak volledig 
haaks op elkaar staande verklaringen 
waarom de producten doen wat ze 
doen. De een zegt dat pvc voor kabels 
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benaderd. Kabels en accessoires zijn 
lastig in de zin dat er maar een beperkt 
aantal wetenschappelijke documenten 
met theoretische bewijsvoering is over 
de werking en achtergronden. Die zijn 
te vinden bij de AES (Audio Engineering 
Society) en binnen de fysica. Wat opvalt 
in niet-wetenschappelijke publicaties 
over kabels zijn de simpele relaties. Er 
wordt dan een technisch aspect van een 
kabel of accessoire genoemd en daar 
worden meteen geluidsmatige conse-
quenties aan verbonden. Bijvoorbeeld: 
‘door het toepassen van kristallen met 
een gladder oppervlak is de focussering 
in het middengebied aanzienlijk beter’. 
Alsof het zich deels buiten de kabel 
verplaatsende elektromagnetische veld 
last heeft van een slechte wegligging 
als gevolg van de wrijvingsweerstand 
met de metaalkristallen en dat zoiets 
dan specifiek die focussering treft. Wel 
eens bij stilgestaan welk diep inzicht 
in de werking van elementaire deeltjes 
(quantum fysica) nodig is om zoiets 
zonder meer maar even te beweren? 
Wat je wetenschappelijk moet doen om 
zo’n relatie met een zeker waarschijnlijk-
heidspercentage aan te tonen? 

De ervaringen

Als de wetenschap even losgelaten 
wordt, dan is er natuurlijk empirisch 
bewijs. Dat zijn gewoon de ervaringen 
die muziekliefhebbers hebben met 
kabels en accessoires. Die zijn er ook 

in de luisterruimte, maar zonder enige 
pretentie dat het hier om wetmatig-
heden gaat. Een waarneming is in ieder 
geval dat kabels vaak een gehoormatig 
(zeer klein) verschil opleveren. Dat is 
een gemeenschappelijke ervaring die 
door veel audiofielen en muzieklief-
hebbers wordt gedeeld. De theorie 
zegt daarover dat kabels specifieke 
eigenschappen hebben die ook nog 
een interactie aangaan met de eigen-
schappen van de apparaten waartussen 
de kabel aangesloten is. De theorie vindt 
dan een basis in kabeleigenschappen 
als capaciteit, weerstand, inductie 
enzovoorts. Bij audiosignalen en met 
de korte daarbij noodzakelijke kabel-
lengten spelen al die eigenschappen 
nauwelijks een rol van betekenis. 
Maar voor zover die interactie een rol 
speelt, samen met enkele verschillen 
in de technische uitvoering van kabels, 
resulteert dat allemaal in kleine verande-
ringen binnen het frequentiespectrum. 
Ons oor is zeer gevoelig voor extreem 
kleine veranderingen in amplitude en 
deze veroorzaken psycho-akoestische 
effecten. Die vertalen zich in verschil-
lende waarnemingen met betrekking tot 
detail, ruimte, laag, midden enzovoorts. 
Samen met een effect aan de kant van 
de luisteraar, zoals bijvoorbeeld het 
akoestische comb filter effect, zijn dit 
dus de meest waarschijnlijke verkla-
ringen voor waargenomen verschillen. 
Daarnaast spelen psychologische 

effecten als het placebo-effect en de 
‘expectation bias’ een rol. De laatste 
leert dat veel luisteraars een kabel van 
1000 euro als beter ervaren dan een 
kabel van 200 euro. Blinde luistertesten 
tonen dat aan, terwijl de waarnemers 
dan steeds dezelfde kabel horen en 
het enige verschil bestaat uit de mede-
deling dat een bepaalde kabel duurder 
is. Een andere, op veel experimenten 
met kabels gebaseerde, ervaring is dat 
er nauwelijks een significante relatie te 
vinden is tussen kabelprestaties en prijs. 
Iets dat in lijn is met een AES-onder-
zoek. Kabels zijn feitelijk een low-tech 
product dat goedkoop te maken is en je 
kunt technisch gezien vrijwel niets doen 
om ‘betere kabels’ te maken. 

Een realistische en 

ongekleurde weergave

Toch zijn er in de wetenschappelijke lite-
ratuur enige aanwijzingen te vinden over 
wat een zo optimaal mogelijk kabelont-
werp kan zijn. Dat staat echt haaks op 
wat er vaak in kabelland vertoond wordt. 
De werkelijk bizarre manieren hoe 
sommige kabelarchitecturen uitgevoerd 
zijn vergt een vulkanisch inbeeldings-
vermogen in hoe daar dan nog een 
fatsoenlijke prestatie uit kan komen. Met 
inachtneming van een aantal door de 
theorie aangegeven ‘best practices’ en 
metingen, zijn er in de afgelopen jaren 
in de luisterruimte kabels gebouwd. 
Allemaal geen rocket science. De 
theorie geeft bijvoorbeeld aan wat je 
moet doen om een goede luidspreker-
kabel te bouwen. Het resultaat is dat er 
kabels ontstaan die transparanter zijn 
en daardoor een waardevoller bijdrage 
leveren aan het geluidsbeeld. Het eind-
doel is altijd om een realistische en 
ongekleurde weergave te realiseren. 
Wetenschappers geven over het alge-
meen aan dat je alles in een kabel kunt 
meten en het kabelgedrag gewoon kunt 
voorspellen. Maar, een conclusie uit 
een wetenschappelijk artikel geeft ook 
duidelijk aan dat kabelperformance niet 
zo simpel is als het lijkt en niet gesimpli-
ficeerd kan worden. Dat gaat dan vaak 
om eigenschappen die geen enkele 
betekenis hebben voor het gebruik 
van kabels in het audio-gebied. Als je 
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als fabrikant echt meer zou willen met 
kabels en er eigenschappen spelen op 
het gebied van deeltjesfysica die invloed 
kunnen hebben op het geluid, dan heb je 
als kabelfabrikant/ontwerper een enorm 
inzicht nodig in de kwantummechanica 
van deeltjes, in de relaties daarvan met 
andere kabeleigenschappen en in de 
consequenties voor het geluid. Je hebt 
dan allerlei deskundigen nodig en ook 
de apparatuur om onderzoek te kunnen 
doen naar het gedrag van materialen en 
elementaire deeltjes. Wat fabrikanten 
doorgaans aan ‘bewijs’ opleveren zijn 
meetcijfers die afkomstig zijn uit labo-
ratorium-opstellingen en niet uit real-live 
audiotoepassingen. Ook is er veel statis-
tisch bedrog met cijfers en grafieken. 

Kleine stapjes

Er is nog een langdurige ervaring vanuit 
de studio en de luisterruimtes die een 
opmerking behoeft. Het is hier nog nooit 
geconstateerd dat er enorme en wereld-
schokkende verbeteringen mogelijk zijn 
met kabels en dat opeenvolgende in prijs 
oplopende exemplaren de lat steeds 
enorm hoger leggen. In de praktijk zijn 
het de kleine en bruikbare verschillen 

die goed ontworpen kabels van seri-
euze fabrikanten maken, maar die net 
positief bijdragen om tijdens het tunen 
van een systeem een uitermate duide-
lijk en smart einddoel in de weergave te 
bereiken. Er zijn best veel uitstekende 
kabels beschikbaar waarmee je net de 
kleine stapjes kunt zetten naar een vorm 
van perfectie in de weergave. Als een 
kabel echt een verschil maakt waarvan 
je achteroverslaat, dan is er iets heel 
erg mis. In dit verhaal wordt naar de 
producten gekeken vanuit (een deel 
van) de beschikbare theorie, zo goed 
als mogelijk is. Gezien de redactionele 
ruimte wordt die theorie niet uitge-
breid besproken en wordt de wiskunde 
weggelaten. Voor zover producten een 
geluidsmatig voordeel kunnen veroor-
zaken, dat terug te voeren is op het 
verantwoord toepassen van de theorie, 
worden de constructiedetails daarvan 
niet besproken. Het is niet de bedoe-
ling van een review om de markt wijzer 
te maken dan ze al is.    

Netsnoeren en fysica

Eerst maar beginnen met de netsnoeren 
van Furutech. Dat luidsprekersnoeren 

en interlinks kleine verschillen kunnen 
maken is voorstelbaar. Beide typen 
kabels bevinden zich namelijk in de 
signaalweg. Maar, dat netsnoeren een 
verschil kunnen maken ligt gevoels-
matig een stuk verder weg. Welk 
verschil kan een stukje netsnoer nou 
maken? Dat metertje dat aan een audio-
component hangt kan toch niet die 
funeste instraling, die kilometerslang 
op al die draden heeft ingewerkt, goed 
maken? De marketing heeft de laatste 
jaren erg aangestuurd op het simpele 
concept dat de wereld bol staat van 
de straling, dat onze hifi-apparaten zelf 
straling veroorzaken en dat dat allemaal 
een heel negatieve invloed heeft op de 
geluidskwaliteit. Vanzelfsprekend wordt 
dat horrorscenario vergezeld door een 
enorm aanbod van producten die al die 
boosaardige straling tegen kan houden.   
Het ligt commercieel natuurlijk heel 
lekker om een simpele zondebok aan 
te wijzen. Uw problemen liggen dus 
simpelweg aan de elektriciteitsvoorzie-
ning. De theorie zegt dat er inderdaad 
RFI-straling (RFI is EMI vanaf 20 kHz) 
om ons heen is. Conducted RFI lift mee 
op de AC over het elektriciteitsnet. De 
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frequentie neemt af met de afstand, 
dus met de RFI die aangevoerd wordt 
vanaf kilometers elektriciteitskabel valt 
het wel mee. Radiated RFI komt tot ons 
door de lucht. De afscherming (braid) 
rondom kabels kan een deel van die 
radiated straling tegenhouden en die 
afscherming helpt alleen maar tegen 
RFI (= elektrische velden). Een shield 
leidt de spanning dan naar de aarde. 
Een shield helpt niet tegen alle EMI 
(low frequency noise). Het is heel moei-
lijk om kabels te beschermen tegen 
lage-frequentie magnetische velden. 
Je moet dan een afscherming hebben 
van staal of mu-metaal. Wie de theorie 
leest zal merken dat de invloed van RFI 
als minder belangrijk wordt gezien dan 
de invloed van EMI. Er wordt aange-
geven dat ‘vervuilde stroom’ zelden de 
oorzaak is van een slecht geluid en dat 
power filters dus een beperkte bete-
kenis hebben. Het echte probleem 
waardoor de audio wordt vervuild ligt 
in common-mode-koppeling. De RFI 

EMI. Dat geldt ook voor het elektrici-
teitsnet in huis. Dat veroorzaakt een 
elektromagnetisch veld. Dat veld kan 
invloed hebben op andere kabels en 
apparatuur. Het eindresultaat van al die 
instraling is dat er reststromen ontstaan 
op en tussen alle ‘aardes’ die in huis zijn. 
De theorie zegt heel duidelijk dat elk 
verschil in het grond referentie voltage 
tussen twee locaties (lees: aansluitingen 
van audio-apparaten) toegevoegd 
wordt aan het signaal. Die reststromen 
koppelen dus op verschillende plaatsen 
met het audiosignaal. Een reststroom 
van 5mA kan op een niveau van -45 
dB als stoorsignaal in het geluid waar-
neembaar zijn.  Afgeschermde kabels 
helpen niet tegen EMI. Het zijn gewoon 
de netsnoeren zelf die vanwege hun 
constructie ‘leakage currents’ op de 
aarde zetten. Dat gebeurt als de afscher-
ming intern onjuist aangesloten is en 
als er in de bouw van de kabel geen 
ontwerp is gekozen dat de instraling op 
de aarde verminderd. Formeel zijn er drie 
oorzaken die volgen uit de constructie 
van een netsnoer waardoor er leakage 
currents op de aarde terechtkomen. Dat 
is helaas het geval met de meerderheid 
van de netsnoeren. Die kunnen in het 
ergste geval ruim 400mV peak noise op 
de ground wire zetten. Dat noise voltage 
kun je direct in mindering brengen van 
de headroom (hoeveelheid dynami-
sche ruimte van het audiosysteem). 
Als de stroom sterk genoeg is en zich 
verplaatst via het shield, dan ontstaat 
ook nog SCIN (Shield Current Induced 
Noise). Vanwege de constructie van 
het elektriciteitsnet in huis, zal op de 
aarde van elke wandcontactdoos een 
hoeveelheid leakage current aanwezig 

waar u thuis mee te maken heeft is inge-
straalde storing op een beperkt aantal 
meters van het elektriciteitsnet en een 
beperkte hoeveelheid (conducted) die 
het huis binnenkomt via de elektriciteits-
voorziening. Die gaan beide gewoon 
mee door het speciale netsnoer, tenzij 
deze beschikt over een ingebouwd filter. 
De afscherming houdt een stukje inge-
straalde RFI op het snoer zelf tegen, 
maar niet van alle RFI-bronnen in huis.

Lekstromen

Er is, volgens de theorie, een veel 
belangrijker oorzaak voor het afnemen 
van de audiokwaliteit als gevolg van 
externe oorzaken. Die heeft te maken 
met het ontstaan van lekstromen in de 
power-bekabeling die terechtkomen 
in de signaalkabels. Maar hoe komen 
lekstromen vanuit stroomkabels nou 
terecht in signaalkabels? Kort door de 
bocht veroorzaakt magnetische inductie 
(EMI) in de kabels zelf de lekstromen. 
Kabels zijn dus zelf veroorzakers van 
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zijn. Vanaf de wandcontactdoos sluiten 
we dan de audio-apparatuur aan met 
allerlei netsnoeren. Daarmee kun je 
de hoeveelheid leakage current dus 
dramatisch verhogen. Wie vervolgens 
een netsnoer toepast met een archi-
tectuur die het dumpen van lekstromen 
op de aarde sterk verminderd, zal dus 
een ‘beter’ geluid ervaren in vergelijking 
met wat de eerdere netkabel liet horen. 
Er zijn oplossingen om een netkabel te 
bouwen die niet zelf leakage currents 
naar de aarde stuurt. Furutech NCF-net-
kabels beschikken over een techniek die 
volgens de theorie minder lekstroom op 
de aarde dumpt. In het tweede deel 
van dit artikel wordt duidelijk of dat tot 
waarneembare verschillen zal leiden. 
Samengevat: Hier staat dus dat EMI de 
belangrijkste oorzaak is voor degradatie 
van het audiosignaal en dat afscherming 
en veel (kostbare) powercords daar niet 
tegen helpen.  

Gevaarlijk

Om de invloed van EMI te verminderen, 
zoeken consumenten naar oplossingen. 
Foute en soms zelfs levensgevaarlijke 
oplossingen bestaan uit het gebruik van 
een scheidingstrafo, het aanleggen van 
een ‘aparte’ audio-aarde, het aanleggen 
van gescheiden audiogroepen voor digi-
taal en analoog en het aanleggen van 
een aardpen. Zo’n scheidingstrafo haalt 
de noise weg op de secondaire wikke-

lousy connector, aangesloten op een 
2 kilowatt eindversterker, losraakt. Furu-
tech materiaal is bedoeld om goed 
contact te maken, heel te blijven als je er 
eens met je voet op staat en gebruiks-
vriendelijk te zijn voor iedereen die daar 
kabels mee bouwt. Feitelijk wil je ook 
een lage overgangsweerstand. Connec-
toren hebben daarom plating. Ook is er 
vaak afscherming om straling buiten 
te houden. Furutech biedt die facili-
teiten in onder andere netconnectoren, 
XLR’s, luidspreker-spades, cinch (RCA) 
connectoren en zelfs in wandcontact-
dozen. Om het contact te verbeteren 
levert Furutech een fles met Nano 
Liquid. Duurder dan een fles Channel, 
vult deze vloeistof de onregelmatig-
heden in het contactoppervlak met nano 
liquid moleculen die samengesteld zijn 
uit goud en zilver. Er zit ook Squalene 
olie in. Die haalt oxidatie weg maar 
zorgt er ook voor dat de micro-deel-
tjes hechten aan het oppervlak. Maar, 
de connectoren en wandcontactdozen 
spelen ook weer een rol binnen de 
hele theorie die de basis vormt van de 
netsnoeren. De constructie is zodanig 
dat ze de werking van de netkabels en 
ook luidsprekerkabels en interlinks niet 
negatief beïnvloeden door bijvoorbeeld 
leakage currents op de aarde te zetten. 

NCF-booster

De NCF-booster kan een kabel of 

ling, maar dumpt dit naar de aarde, waar 
dan weer leakage currents ontstaan. 
Een aparte audio-aarde is meestal 
gebaseerd op een aardpen. Als deze 
niet ‘bonded’ is met de andere aardes, 
kunnen zeer gevaarlijke potentiaalver-
schillen ontstaan. Bonding maakt dat het 
potentiaal tussen verschillende aardes 
een gelijke waarde heeft. Bonded items 
worden dan verbonden met een aardpen 
en krijgen dan het potentiaal van die 
aarde. Zelfs een ‘bonded’ aardpen 
heeft doorgaans geen zero volt poten-
tiaal en is dan zelf een veroorzaker van 
leakage currents. Ook kun je problemen 
krijgen tijdens blikseminslag (zonder 
series mode suppressor). Aparte lijnen 
en aansluitblokken voor digitaal en 
analoog veroorzaken enorme potentiaal-
verschillen. Dus, spanningsverschillen 
tussen apparaten op de aarde zullen 
altijd interfereren met het audiosignaal 
en zijn de belangrijkste oorzaak voor de 
afname in geluidskwaliteit. Het is overi-
gens vrijwel onmogelijk om een in-huis 
elektriciteitsnet te hebben zonder 
leakage. Die leakage currents zullen 
altijd invloed hebben op de signaal-
kabels. De kunst is om het zo klein 
mogelijk te houden. 

Connectoren en Nano Liquid 

Voor connectoren is het belangrijk dat 
ze goed contact maken. Je wilt niet dat 
de aarde-aansluiting van een of andere 
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Voor zover kabels statische lading 
hebben leert de theorie dat daardoor 
een elektrisch veld kan ontstaan dat 
invloed kan hebben op de kabel. Nega-
tieve ionen kunnen statische elektriciteit 
wegnemen. Dat doen de Furutech-kris-
tallen. Of dat uiteindelijk hoorbaar is 
moet de praktijk uitwijzen. Dat netkabels 
leakage currents veroorzaken is hier 
gewoon te meten. Maar het is hier niet 
na te meten wat die kristallen doen. 

DestatIII

Elke vinylliefhebber zal wel een apparaat 
bij de hand hebben dat statische elektri-
citeit verwijdert. Statisch geladen platen 
kunnen behoorlijk knetteren tijdens de 
weergave. In de luisterruimte wordt 

connector dempen. Waarvoor dan? 
Wel, voor externe en mogelijk intern 
ontstane resonanties. Trillingen kunnen 
elk fysiek object bereiken. Denk aan de 
energie die subwoofers uitstralen. Maar, 
wat gebeurt er dan in een kabel die 
resoneert? Volgens de theorie wordt de 
inductie van een kabel verhoogd als de 
kabel buigt. Inductie, capaciteit en weer-
stand spelen een rol tijdens de interactie 
van de kabel met de omliggende 
componenten. Theoretisch gezien kan 
een parameter die van waarde wijzigt 
in dit gerelateerde systeem dus een 
hoorbare invloed hebben. Als je een 
kabel dus vastzet met een of meer-
dere NCF-boosters dan zal de (micro) 
beweging van de kabel verminderen 
en de waarden op specifieke parame-
ters gelijker blijven. Capaciteit is onder 
meer afhankelijk van de afstand tussen 
de geleiders in de kabel. De vraag is of 
externe of interne resonanties de capa-
citeit van een kabel kunnen veranderen. 
Furutech geeft vervolgens aan dat deze 
boosters kristallen bevatten. Die zijn dan 
weer gekoppeld aan NCF-materiaal. 
Ze wekken negatieve ionen op waar-
door statische elektriciteit verdwijnt (op 
de mantel van de kabel). Ook zetten 
ze thermische energie om in infrarood. 
Volgens Furutech heeft dat invloed op 
de geluidskwaliteit. Hoewel de werking 
van de NCF-booster een theoretische 
basis heeft, is het de vraag of de reso-
nanties in kabels zo’n invloed hebben 
op inductie en capaciteit dat hierdoor 
hoorbare verschillen kunnen ontstaan. 
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daar nog steeds de vintage National 
BH-653 voor gebruikt. Die laat zelfs 
met een metertje zien hoeveel statische 
lading nog aanwezig is. Maar nu is er de 
fraaie Furutech DestatIII. Door de inge-
bouwde ventilator worden zowel stof 
als statische lading verwijderd. Furu-
tech claimt dat ook statische lading die 
aanwezig kan zijn op cd’s, dvd’s, kabels 
en andere audio-componenten kan 
worden verwijderd.

Netfilters

Furutech biedt een reeks gefilterde en 
ongefilterde powerdistributors. In de 
luisterruimte staat de eTP-80E en de 
eTP66E. Het aluminium chassis van de 
eTP-66E houdt RFI buiten, net zoals bij 
de eTP-80E. De laatste beschikt over 
een interne GC-303 coating die EMI 
blokkeert. Ook zijn er twee EMI (hard-
ware) filters aan boord. Beide apparaten 
zijn feitelijk voornamelijk power distri-
butors met een beperkte filterwerking. 
In deel 2 wordt verteld waarom zulke 
apparaten leakage currents kunnen 
verminderen. 

Wordt vervolgd…

Ruud Jonker
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