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AANBIEDING

• Obsidian luidsprekerkabel 3 meter-set  
(andere lengtes mogelijk zo lang de voorraad strekt)

• inclusief superieure aansluitingen
• van € 25000 voor € 6750

AUDIOQUEST is één van onze favoriete kabel merken. Tij-

dens dit weekend gaan de mensen van AudioQuest de 

verschillen laten horen tussen powercords, netwerk kabels en 

AC-power-conditioners.

Wij weten als geen ander hoe belangrijk bekabeling is bij het 

samenstellen van een superset. Zonder goede kabels geen 

goed geluid! En daarom deze onvoorstelbare aanbieding

Kom en wees erbij. We zien je graag!

Met muzikale groeten 

Harry, Michael, Gwen en Gerard. 

THE QUEST FOR PURE SOUND
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AUDIO RESEARCH & SONUS FABER

Natuurlijk mag het Amerikaanse AUDIO REASEARCH niet 

ontbreken tijdens onze show.

Al 30 jaar leider op gebied van buizenversterkers. Harry  

verkoopt dit merk al meer dan 40 jaar en niet zonder reden. Hij 

kan zich de eerste SP6 van zich nog steeds levendig herinne-

ren, zo’n diepe indruk maakte deze versterker toen. 

Ook de nieuwe LS28 en REF6 voorversterkers hebben 

weer een prachtig design en een unieke performance. Audio 

Research blijft zo altijd een voorhoede-speler.

Deze show gaan we de versterker combineren met SONUS 

FABER AMATI TRADITION. Deze Italiaanse speakers zijn niet 

alleen pareltjes om te zien maar ook technisch zeer innovatief. 

Dit belooft muzikaal vuurwerk tijdens onze show. 

 

Kom en wees erbij! We zien je graag!

Met muzikale groeten 
Harry, Michael, Gwen en Gerard. 

THE QUEST FOR PURE SOUND


