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Het tweede deel over de Furutech-producten. Er is een serieuze poging gedaan om de 

theoretische achtergronden te achterhalen die iets leren over waarom (net)kabels doen 

wat ze doen. Niet elke wetenschappelijke bron is betrokken. Dat betekent dat er nog 

veel meer te vertellen is over de materie en zelfs dat inzichten verder genuanceerd 

kunnen worden. Maar, het is goed om te weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn. 

Het is namelijk gekmakend als iets heel goed klinkt en je weet niet waarom. Met zulke 

kennis kun je uiteindelijk betere audiosystemen bouwen. 
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multitest te organiseren en kabels te 
vergelijken binnen hetzelfde systeem. 
De ‘beste’ kabel uit zo’n multitest is de 
kabel die voor dat specifieke systeem 
de beste match biedt en uiteraard in een 
ander systeem uit de bocht kan vliegen. 
Onderzoek van de AES (Audio Engi-
neering Society) heeft niet geresulteerd 
in de conclusie dat duurdere kabels 
beter zijn. Er zijn dus alleen kabels, 
ongeacht de prijs, die beter of minder 
goed matchen in een bepaald systeem. 
Kabels zelf hebben geen eigen-
schappen als dynamiek, detaillering, 
klank, tonale balans enzovoorts. Door 
een specifieke manier van bouwen kun 
je enige invloed uitoefenen op hoe die 
eigenschappen door de kabel aange-

tecturen’ zijn er al in de technische 
literatuur uit de jaren dertig van de 
vorige eeuw en uit later wetenschappe-
lijk werk een aantal basis-bouwprincipes 
te vinden die kunnen leiden tot een zo 
goed mogelijke kabel. In het licht van 
die kennis kun je vraagtekens zetten bij 
veel fancy-architecturen die regelmatig 
opduiken. Kabels zijn onderdeel van een 
generiek model dat gevormd wordt door 
de eigenschappen van de kabel en de 
twee componenten die door de kabel 
verbonden worden. De interactie van 
eigenschappen binnen dat model heeft 
invloed op het resulterende geluid. Dat 
betekent dat dezelfde kabel in verschil-
lende systemen heel andere resultaten 
kan geven. Het werkt dus niet om een 

In het eerste deel van dit artikel zijn een 
aantal zaken rondom kabels en acces-
soires uitgelegd. Het gedrag van kabels 
en accessoires is grotendeels meet-
baar en volledig verklaarbaar vanuit de 
wetten van de natuurkunde. Er zijn geen 
verschijnselen die zich onttrekken aan de 
fysica zoals die geldt in ons universum. 
Anderzijds zijn niet alle natuurwetten 
uit het universum bekend. Uiteindelijk 
bestaan kabels uit een paar koperen 
geleiders omhuld door een stukje 
plastic. ‘Much ado about nothing’, zoals 
de Engelsen zeggen. Kabels kunnen het 
geluid niet verbeteren. In het gunstigste 
geval zal een kabel het beeld of geluid 
zo min mogelijk aantasten. Ondanks 
de enorme hoeveelheid ‘kabel-archi-
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zelfs over moderne elektrische gelei-
ders zoals nanoribbons leest, zou tot de 
conclusie kunnen komen dat je momen-
teel heel weinig kan doen om ‘betere’ 
kabels te maken. Dat is misschien de 
belangrijkste reden dat de kabelbusi-
ness voornamelijk marketingdriven is en 
dat gegeven technische achtergronden 
vaak gebaseerd zijn op fysica die door 
de fabrikant is uitgevonden. 

Reststromen

In de vorige aflevering is een poging 
ondernomen om de natuurkundige 
achtergrond te vinden die het gedrag 
van de Furutech-producten zou kunnen 
verklaren. Furutech zet erg in op een 
fraaie en duurzame reeks van producten 
die een rol spelen in de energievoor-
ziening van onze audio (en video) 
systemen. Het gaat dan om filters, 
verdeelblokken, kabels en connectoren. 
Producten waarvan de bouwkwaliteit en 
degelijkheid buiten discussie staan. Wie 
het vorige artikel goed gelezen heeft zal 
hebben begrepen dat de invloed van 
externe RFI en EMI doorgaans minder 
problematisch is dan wordt beweerd. 
Maar, er zijn luisterplaatsen denkbaar 
met een enorm sterke RFI-vervuiling 
of enorme EMI-problemen. Dat vraagt 
dan om gepaste oplossingen. Afscher-
ming in kabels helpt helemaal niet tegen 
EMI. Een fundamenteel probleem is 
dat kabels zelf reststromen opwekken. 
Die komen op de aarde terecht en 
koppelen met het audiosignaal. Dat 
kun je meten en is vaak ook hoorbaar. 
Er zijn technieken ontwikkeld om netka-
bels te maken die minder ‘leakage 

current’ veroorzaken, maar de meeste 
netkabels hebben niet de opbouw om 
het ontstaan van die stromen te doen 
verminderen. Er zijn zelfs fabrikanten 
die er prat op gaan dat reststromen via 
het shield worden verwijderd. Je veroor-
zaakt dan onder andere SCIN (shield 
current induced noise). Het magne-
tische veld straalt namelijk in op de 
spanningsgeleiders en vertaalt zich 
uiteindelijk naar het audio (of video) 
signaal. Ook RFI-filters hebben vaak een 
niet waarneembare invloed. Veel filters 
werken namelijk alleen boven de 50 
kHz. Boven de 30 kHz wordt de koppe-
ling van storingen in signaalkabels die 
brom en ruis veroorzaakt al verwaarloos-
baar. Maar, je moet feitelijk meten aan 
de audio-uitgang van de versterker of 
andere componenten, of op die plaats 
waar de hoeveelheid RFI verminderd is. 
Dus niet aan de uitgang van het filter. De 
reden dat consumenten soms aangeven 
dat een RFI-filter een hoorbaar resultaat 
biedt, heeft vaak minder met de filtering 
te maken, maar met de vermindering 
van reststromen op de aarde (eigen-
lijk tussen aangesloten apparaten). 
Veel filters hebben namelijk meerdere 
uitgangen. Ze lijken dus gewoon op 
een netblok waar de netstekkers van 
alle audio-apparatuur op aangesloten 
wordt. Omdat al die 240 Volt-uit-
gangen netjes en dicht bij elkaar zitten 
en er vaak sprake is van een ster-aarde 
architectuur, ontstaan er geen potenti-
aalverschillen tussen de apparaten. Dat 
maakt vaak een groot verschil. Zoge-
naamde ground-voltage verschillen zijn 
de belangrijkste oorzaak voor vrijwel 
alle storingen (noise) in audio- en video-
systemen. Dus, sluit alle apparatuur 
aan op een enkel netblok. Je kunt dat 
dan verder optimaliseren door de juiste 
volgorde te weten en een oplossing 
te vinden voor het zogenaamde N-G 
bond. Maar, simpele meethulpjes geven 
helaas niet altijd de juiste fase aan. Daar 
zijn geavanceerde metingen voor nodig. 
Raadpleeg hiervoor uw dealer. Tijdens 
het testen werden de netstekkers van 
een tweetal eindversterkers in een ander 
netblok gestoken met enige afstand tot 
de aansluitplek voor de voorversterker, 
converter en loopwerk. Het resulteerde 

tast worden of bevoordeeld. Extreme 
geluidsmatige verschillen tussen de 
beter gebouwde kabels zullen nauwe-
lijks aanwezig zijn. Als dat gebeurt is er 
ergens iets heel erg mis. Binnen de luid-
spreker-versterker interface zullen de 
verschillen die kabels veroorzaken iets 
groter zijn dan bij interlinks. 
Er zijn veel kabels in de markt met 
een bepaalde basiskwaliteit. Binnen 
de praktijk van een systeem zullen die 
kleine geluidsmatige verschillen laten 
horen. Het zijn die kleine (bruikbare) 
verschillen die net uit kunnen maken 
of een systeem naar behoren speelt 
of dat er nog wat extra werk nodig is. 
De werking van kabels veroorzaakt 
voor een groot deel veranderingen in 
het frequentiespectrum. Dat leidt tot 
psycho-acoustische effecten waardoor 
we veranderingen in ruimte, dynamiek, 
detaillering enzovoorts menen waar 
te nemen. De uitwerking van kabels is 
vergelijkbaar met de werking van een 
parametrische mastering equalizer. Ook 
spelen er psychologische factoren die 
ten grondslag liggen aan verschillen in 
waarneming. Om dat uit te schakelen zijn 
representatieve blinde luisterproeven 
een uitstekende onderzoeksmethode. 
Om echt te weten wat er nou precies 
verandert kan simpelweg gemeten 
worden. Maar, wie het merendeel van 
de theorie over kabels, metallurgie en 
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in een audiosignaal dat hoorbaar aange-
tast was.   

Netkabels

Het hete hangijzer is natuurlijk of de 
Furutech netkabels echt een verschil 
maken. Een uitgangspunt is hier dat 
als een accessoire of een audiocom-
ponent een verschil zou moeten maken, 
je dat ogenblikkelijk moet horen. Het is 
dus gewoon onzin dat u daar dan rustig 
maar eens twee weken naar moet luis-
teren. Rhapsody was onlangs in staat 
om overtuigend aan te tonen dat de 
Schnerzinger-units een verschil in de 
ruimtelijke beleving opleveren. Iedereen 
kwam tijdens deze demonstratie tot 
dezelfde conclusie. Ook Daluso kon 
onlangs overtuigend laten horen dat 
de Harmonix dempers een direct waar-
neembaar verschil maken. Als de 
Furutech-netkabels een verschil maken, 
moet je dat direct en eenduidig kunnen 
horen. Teneinde dat te kunnen ervaren 
is een speciaal systeem gebouwd. Een 
set professionele studio-monitoren die 
genadeloos alles laat horen. Als je met 
een mastering-equalizer een verschil 
maakt bij een gekozen frequentie van 
0.1 dB, dan kun je dat horen. Vervol-
gens een integrated amplifier van 
onbesproken kwaliteit en een studio 
cd-speler die niet beschikbaar is op 
de consumentenmarkt, maar schrikba-
rend lineair presteert. De set speelde 
enige tijd om de standaard bedrijfstem-

peratuur te bereiken. De 
versterker en cd-speler werden 
eerst aangesloten met twee stuks van 
de bekende standaard zwarte netka-
bels. Na het spelen van een stukje 
onderscheidende muziek werden de 
zwarte kabels vervangen door de Furu-
techs.
Vervolgens hetzelfde muziekfragment. 
Er werd ook omgekeerd gewerkt. Eerst 
luisteren met de Furutechs en daarna 
met de zwarte kabels. Je schakelt dan 
terug en ervaart dan vaak een groter 
verschil. Het zou niet eerlijk zijn om op te 
merken dat de Furutech-kabels afgrond-
diepe verschillen maken. Van dat soort 
tendentieuze onzin staat de wereldpers 
bol. Maar, er is een verschil waarneem-
baar. Het is niet een enkel verschil. Het 
is feitelijk een optelsom van meerdere 
kleine en soms subtiele verschillen. Het 
is hondsmoeilijk om dat allemaal exact 
te duiden. Maar, sommige instrumenten 
en stemmen klinken een streepje 
schoner. Ook is de ruimtelijke afbeel-
ding dieper, maar ook subtiel beter 
gedefinieerd. Het is opvallend dat alle 
stemmen en geluiden iets uitgespro-
kener worden. Net alsof je naar een 
foto kijkt met een iets hoger contrast. 
Als je naar de totale presentatie luistert 
en niet naar elke afzonderlijke eigen-
schap, dan is de weergave net even 
plastischer en grijpbaarder. Feitelijk dus 
een streepje realistischer. Op de een 
of andere manier is er ook iets meer 
samenhang tussen instrumenten. Het 
geluid is net iets spannender om naar 
te luisteren. Laat het heel duidelijk zijn 
dat het hier gaat om ‘shades of grey’. 
Maar, als je een tijdje luistert naar een 
set met de Furutechs en je schakelt dan 
terug, dan wordt het geluid niet opeens 

slecht. Maar, het is of je iets kwijtraakt 
aan die net uitgesprokener en schonere 
weergave. Het geluid lijkt iets ‘vlakker’. 
Ook wordt de ruimtelijke weergave 
iets compacter. De Furutech kabels 
draaien al maanden mee in verschil-
lende systemen. Daar zijn vergelijkbare 
ervaringen mee. Opgemerkt dient te 
worden dat het effect van de Furu-
tech-netkabels van systeem tot systeem 
enigszins kan verschillen. Aangesloten 
op de voorversterker en de converter 
van een high-end systeem was het 
verschil iets groter. De vraag is hoe 
deze waargenomen effecten ontstaan. 
Zoals eerder beschreven ontstaan er 
lekstromen naar de aarde. Die kunnen 
van invloed zijn op de geluidskwaliteit. 
Furutech netkabels hebben een archi-
tectuur die het dumpen van lekstromen 
op de aarde verminderd. Je hebt 
sowieso altijd lekstromen op de aarde. 
Wie een netkabel kiest, voegt per defi-
nitie altijd lekstromen toe aan de aarde. 
Bovenop de lekstromen die al aanwezig 
zijn. Het verschil dat de beluisterde 
Furutech kabels maken is dat er minder 
lekstromen toegevoegd worden. Feite-
lijk kun je dus zeggen dat de Furutech 
netkabels minder lekstroom toevoegen 
in vergelijking met veel andere netka-
bels. Of je dat kunt horen en in welke 
mate is afhankelijk van diverse andere 
factoren. Bijvoorbeeld in vergelij-
king met de netkabels die vervangen 
worden. Wie een betere verklaring heeft 
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is welkom. Overigens zijn er hier veel 
(vaak kostbare) netkabels bestudeerd. 
Veel daarvan hebben een opbouw die 
bijdraagt aan het dumpen van enorme 
hoeveelheden leakage current op de 
aarde. Zulke kabels zullen geen verschil 
laten horen in vergelijking met de zwarte 
standaardkabels. 

Luidsprekerkabels

Met de luidsprekerkabels (FS alpha-
36) is, gedurende meerdere sessies, 
kennisgemaakt in de TRPTK-studio’s 
en tijdens een uitgebreide demo bij 
Chattelin. TRPTK draait met een multi-
channel-configuratie, die gebaseerd 
is op een vijftal KEF Blade 2 weerge-
vers. Dat leek eerst een vreemde keuze, 
omdat volgens diverse betrokkenen het 
redelijk lastige weergevers zijn om goed 
aan de praat te krijgen. De gemeen-
schappelijke kennis en ervaring op het 
gebied van systeembouw en akoestiek, 
aanwezig bij TRPTK, acousticmatters, 
KEF, Hegel en Chattelin, heeft een 
fenomenaal presterend referentiesys-
teem opgeleverd. Eigenlijk nagenoeg 
alles wat je wilt als je bezig bent met 
het beoordelen en nabewerken van 
opgenomen muziek. Je zit dan niet te 
wachten op luidsprekerkabels die door 
een rare architectuur, het gebruik van 
allerlei materialen door elkaar heen en 
andere bizarre constructiedetails het 
lineaire, grotendeels ongekleurde, dyna-
mische, gedetailleerde en gedefinieerde 
geluidsbeeld om zeep helpt. Wat dit vijf-
kanalen systeem presteert is uiteraard 
een optelsom van versterkers, plaat-
sing, akoestiek en de KEF’s, maar de 

of andere vormen van plating? Gold-pla-
ting heeft een slechtere geleiding dan 
koper. Een connector met de beste 
geleiding bestaat dus uit puur koper, 
maar dat oxideert binnen een bepaalde 
tijd en goud dus niet. Er is hier uitge-
breid gewerkt met diverse Furutech 
connectoren (net, xlr, spades, rca, 
banana). Het is belangrijk dat zulk mate-
riaal sterk is en beschikt over degelijke 
interne schroefverbindingen. Dat werkt 
plezieriger, maakt beter contact en 
draagt bij aan de elektrische veiligheid.      

Stofzuigers

De Furutech deStatIII is een erg bruik-
baar apparaat. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden, het type tapijt 
op de grond en elpee binnenhoezen, 
kunnen langspeelplaten statische elek-
triciteit opbouwen. Tijdens het spelen 
hoort u dan geknetter dat niet veroor-
zaakt wordt door stof. De deStatIII 
haalt die statische elektriciteit effectief 
weg. Ook wordt een deel van het stof 
opgezogen. Als u denkt dat uw platen 
niet stoffig zijn, houd ze dan even in het 
zonlicht en ga direct daarna naar de 
Furutech dealer. 

To boost or not to boost

Een van de meest opmerkelijke 
producten uit Furutech’s leverings-
programma is de NCF-booster. Die 
dingen kunnen een belangrijke functie 
hebben binnen een audiosysteem, 
zoals Furutech duidelijk laat zien in de 

manier waarop deze Furutech luidspre-
kerkabels zijn gebouwd zal iemand die 
de theorie kent er direct van overtuigen 
dat deze kabels de moeizaam verkregen 
topprestatie van dit systeem allesbe-
halve in de weg zal zitten. De essentie 
van een goede kabel is dat deze op 
geen enkele manier wordt ‘gehoord’ en 
dus de transparantie, neutraliteit en het 
lineaire frequentieverloop niet in de weg 
zit. Ongetwijfeld de reden achter de 
keuze voor deze Furutech luidspreker-
kabels bij TRPTK.

Connectoren en wandcontactdozen

De constructie van connectoren en 
wanddozen kan zodanig zijn dat er 
ook extra lekstromen naar de aarde 
verdwijnen. Wie het Furutech-materiaal 
goed bestudeert ziet dat er maatre-
gelen zijn genomen om die afvoer naar 
de aarde te verminderen. Een plat voor-
beeld is dat er in de wandcontactdozen 
geen grotere metalen delen zitten die 
magnetische energie rond kunnen 
stralen in de richting van de aarde. Dan 
zal een enkele connector geen extreem 
waarneembaar verschil laten horen. 
Maar, als er veel kabels en veel connec-
toren zijn, gaat het om de totale invloed. 
Wat daarnaast speelt is de kwaliteit van 
zo’n connector. Plating helpt misschien 
niet zozeer om de perfecte geleiding 
te krijgen, maar vooral om het contact 
over langere termijn oxidevrij te houden. 
Dat is ook de toegevoegde waarde van 
de Nano Liquid vloeistof. Met name 
de daarin toegepaste olie houdt de 
contacten schoon. Allemaal logisch. 
Waarom zou je gold-plating toepassen 
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documentatie. Veel moderne kabels 
met connectoren zijn namelijk flink 
aan het gewicht en vaak erg inflexibel. 
Ze trekken dus een complete voorver-
sterker naar achteren, of diverse kabels 
vallen gewoon uit het audio-component. 
Met de boosters kunnen de kabels 
perfect ondersteund worden. Sommige 
boosters hebben drie ‘verdiepingen’, 
waardoor kabels meteen achter zo’n 
audio-component gestabiliseerd kunnen 
worden. De NCF-boosters hebben zich 
hier in de luisterruimte vooral bewezen 
op het gebied van kabelmanagement. 
In de TRPTK studio is de vloer bezaaid 
met NCF-boosters. Volgens zeggen aan 
de kant van de daar werkzame mix en 
mastering engineers, zorgen die boos-
ters voor een subtiele positieve invloed 
op het geluid.  

Filters en netblokken

Er zijn veel netblokken en netfilters die 
RFI reduceren. RFI ontstaat vaak door de 
werking van game-consoles, computers, 
printers, relays en andere elektronische 
apparatuur. Radiated RFI straalt door 
de lucht en kan ontvangen worden 
door andere apparatuur. Conducted 
RFI betekent dat de straling direct door 
het apparaat zelf op het power cord 
wordt gezet of dat RFI via het elektrici-
teitsnet binnenkomt en de apparatuur 
bereikt. Shielding en de toepassing 
van power filters kunnen RFI vermin-
deren. RFI is hoorbaar als de ontvangst 
van radiozenders door het hifi-systeem, 
of gewoon ruis, brom, geslis en gefluit. 
Of u echt last heeft van RFI is van heel 
veel factoren afhankelijk. Onder andere 
of de aangeschafte audio-apparatuur 
van enige kwaliteit is. In ieder geval is 
het belangrijk om RFI te meten op de 
plaats waar die waarneembaar is. Dat 
filters in laboratoriumomstandigheden 
boven de 200 kHz RFI verminderen, zal 
iedereen wel geloven. Maar, wat bete-
kent dat voor de RFI die de prestaties 
van een systeem hoorbaar verminderd?  
In geval van RFI of EMI is de voor de 
hand liggende reactie om de hifi-boer 
te bezoeken en huiswaarts te keren met 
tassen vol accessoires. Studio-technici, 
die complexe gecombineerde audio- en 
videosystemen bouwen komen ook in 

Resultaten

In de Nederlandse Furutech webshop 
kunt u de tijdens deze review gebruikte 
netkabels per meter kopen. De bij de 
top-of-the-line behorende Nano-OFC 
FP-S032N voedingskabel of de hier 
ook toegepaste FP-TCS31. Koop 
daarbij twee goede connectoren. Furu-
tech heeft Schuko en IEC exemplaren 
vanaf pakweg 50 euro per stuk. De 
kabels tijdens de test werden voorzien 
van FI-E50 NCF Schuko’s en FI-50 
NCF IEC’s. De beide typen voedings-
kabels hebben elk een diameter van 
ongeveer 16 mm. Kies dus de Schuko’s 
en IEC’s die een doorlaat hebben van 
16 mm. Als u een metertje bulk kabel 
bestelt (Nano-OFC FP-S032N), inclu-
sief een tweetal connectoren zoals 
de FI-E11-N1 (G) en de FI-11-N1 
Gold IEC, dan bouwt u voor pakweg 
240 euro een van Furutech’s topka-
bels. Roep wellicht even hulp in van de 
handige buurvrouw. Als u de draadjes 
per ongeluk verwisselt kunt u anders 
wel erg veel current op de aarde krijgen. 
Wie een stapje verder wil kan de ook 
hier gebruikte FI-28 IEC toepassen en 
de FI-E38 Schuko. Beide gold-plated 
koper. Het toepassen van netkabels met 
plating, teneinde een duurzaam contact 
te handhaven, heeft weinig zin als de 
wandcontactdoos niet over dezelfde 
plating beschikt. Het is dus geen slecht 
idee om die ene wandcontactdoos, 
waar idealiter het hele audiosys-
teem mee verbonden hoort te zijn, te 

aanraking met RFI. In deze wereld wordt 
bovenal geprobeerd om de oorzaak van 
het probleem op te zoeken, in plaats 
van alles dicht te smijten met filters. Een 
belangrijke oorzaak kan zijn dat er te 
veel ‘grounds’ zijn. Ook kan er sluiting 
zijn tussen afschermingen. De shields 
van meerdere individuele paren draden 
in een multikabel dienen geen verbin-
ding te maken. Als dat wel gebeurt, kan 
er een probleem ontstaan. In de praktijk 
gebruiken technici tools en meetappa-
ratuur om de oorzaken te zoeken. Dat 
gaat vaak op basis van een flowchart, 
waar een logische volgorde van hande-
lingen staat teneinde tot de oplossing te 
komen. Mocht het zo zijn dat de oplos-
sing bestaat uit een stukje RFI-filtering, 
dan zijn de producten van Furutech hier-
voor uitermate geschikt. Maar, bedenk 
dat de grootste toegevoegde waarde 
van netblokken, al dan niet met inge-
bouwde filtering, zit in het feit dat zo’n 
powerstrip bestaat uit aansluitingen 
die zeer dicht bij elkaar liggen en het 
ontstaan van ground loops voorkomen 
door te werken als een ster-aarde. Zo’n 
strip is een referentiepunt voor alle 
ground-returns. Dus koop bijvoorbeeld 
een Furutech e-TP66E Gold en sluit de 
hele audio-set aan op dit enkele verdeel-
punt. Het helpt echt. Bedenk ook dat de 
mensheid goed is in het bedenken van 
surrogaat oplossingen. Neem dus eerst 
de echte oorzaak van storingen weg 
voordat u aan de gang gaat met filters 
en andere accessoires.  
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vervangen door de ook hier gebruikte 
FT-SWS-D NCF Wall Socket. Daarvan-
daan gaat dan een Furutech netkabel 
naar een verdeeldoos, zoals de e-TP66E 
Gold of de e-TP80E. Beide hebben een 
IEC-ingang. De laatste heeft RFI-fil-
tering en EMI-filtering. Dat is handig 
als het systeem echt in een omgeving 
staat waar RFI/EMI een aantoonbare 
invloed heeft op de geluidskwaliteit. 
Zorg in ieder geval dat alle audio-com-
ponenten aangesloten worden op 
dezelfde verdeeldoos. Daar kunnen dan 
uiteraard weer (zelfgebouwde) Furutech 
netkabels voor worden gebruikt. Een 
betere stroomvoorziening kun je dan 
niet hebben. 

X-FI HIGH-END AUDIO IMPORT
TEL: +31(0)6-24380328 
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Het beschreven resultaat van al deze 
maatregelen verschilt per audio-set en 
is afhankelijk van de kwaliteit van de 
aarde, de omgeving en de kwaliteit van 
de componenten. Tijdens de review 
zijn ook ervaringen opgedaan met de 
FT-211 spades en de FT-212 banana’s. 
Die zijn verkrijgbaar in sets van vier en 
passen op de luidsprekerkabels. Ook 
ingezet zijn de gold-plated XLR-con-
nectoren van Furutech (FP-702F en 
FP-702M). Wederom gaat het hier 
om de duurzaamheid van het contact. 
Dat kan belangrijk zijn voor symme-
trisch aangesloten phono-cartridges en 
microfoon-signalen. Ook de CF-102(R) 
RCA connectoren zijn van sublieme 
kwaliteit. Kwaliteit betekent ook hier 
dat de plating zorgt voor een continu 
contact, maar ook dat deze connec-
toren zeer degelijk zijn gebouwd, met 
degelijke schroef- of soldeeraanslui-
tingen en daarom enorm handelbaar 
zijn tijdens de montage. Veel kabels 
die hier worden gebouwd, hebben 
standaard Furutech connectoren. 
De NCF-booster is een zeer prak-

tisch hulpmiddel om de kabels achter 
audio-componenten te managen. Een 
veel betere oplossing dan alles vast-
zetten met tie-raps. 
De DstatIII heeft zich inmiddels 
bewezen. Naast het elimineren van 
statische lading in voorkomende 
gevallen is het handig dat het appa-
raat stof opzuigt. Niet het zich al jaren 
ophopende stof dat vast in de groeven 
zit. Daarvoor zijn andere apparaten 
beschikbaar. Maar los stof op het plaat-
oppervlak, dat zich uiteindelijk ophoopt 
rond de naald, is snel te verwijderen.  

Tot slot…

Het werken met de Furutech-materi-
alen was en is een fijne ervaring. Het 
zijn vooral materialen die in een goed 
matchend en geplaatst systeem die 
laatste procentjes perfectie bieden. 
Kabels die niet de systeemintegriteit om 
zeep helpen. De invloed van de netka-
bels is waarneembaar. De mate waarin, 
is afhankelijk van externe omstandig-
heden. In de luisterruimte werd het 
beste resultaat bereikt door de netka-
bels aan te sluiten op voorversterkers 
en converters. Houd altijd in gedachte 
dat de invloed van netkabels en andere 
kabels waarneembaar is, maar dat het 
vrijwel altijd gaat om kleine, maar vaak 
belangrijke verschillen.

Ruud Jonker
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