Luidspreker Kabel PERFECT IN FASE
“Elektrische geleiders” zijn in de wereld van HIFI een veel besproken onderwerp.
Het gebruik van materialen, legeringen, variabele weerstanden of zelfs
ingebouwde weerstanden leidt tot een kakofonie van meningen, (voor)oordelen
en dus twijfel.
Vaak worden er allerlei constructies bedacht om tot het gewenste resultaat te
komen. Echter, wat de aard van de metalen geleider ook is, in alle gevallen werkt
deze als een filter.

De realiteit
Zo heeft elk metaal zijn eigen specifieke (inductieve) eigenschappen.
Zo heeft iedere HIFI liefhebber zijn eigen specifieke weergave problemen.
De akoestische eigenschappen van de woonkamer, de opstelling van de
luidsprekers en de inrichting (Wife Acceptance Factor) etc. Zaken die
reproductie en waarneming van het geluid beïnvloeden.
De gekozen losse HIFI - componenten zijn ongetwijfeld van onberispelijke
kwaliteit. Echter; bovengenoemde omstandigheden gaat men te lijf met een
goedkoper en minder in het zicht vallend alternatief; bekabeling.

De pogingen
Bovenstaande constellatie; gekozen losse componenten versus twijfel aan
de juiste reproductie van het geluid, leidt er toe dat er massaal met geleiders
wordt geëxperimenteerd.
Zit er teveel laag in het geluid;
zilver
Zit er teveel hoog in het geluid;
koper
Zit er van beide frequenties te weinig in het geluid; wordt er gekozen voor
een combinatie van deze twee; een beetje meer van het één en een beetje
minder van het ander.
Mis je daardoor het midden; valt de keus op combinaties van koper, zilver
en goud etc., etc., etc. Uit bovenstaande blijkt dat door het opheffen van het
ene probleem er een ander probleem ontstaat.

De oplossing
PERFECT IN FASE is een kabel zonder metalen geleider. De geleider bestaat
uit ongeveer 240.000 afzonderlijk geïsoleerde geleiders per fase. Dit betekent
een ongekend gelijkmatig transport van de elektrische lading onder alle
omstandigheden. (impedantie)

Gevolg; de luidspreker wordt een compleet, PERFECT IN FASE lopende
elektrische lading aangeboden.
Onmeetbaar skin effect; geen nadruk op welke frequentie (impedantie) dan
ook.
Anders gezegd, de lading die de luidspreker wordt aangeboden is dezelfde
als de lading die de versterker heeft verlaten.
U hoort direct het karakter van de versterker, cd speler, en tuner en
natuurlijk de luidsprekers. Luisterend herkent u de artiest niet meer aan de
melodie maar aan zijn eigen instrument.
Aangezien in de geleider zelf geen metaal is toegepast, treedt er geen
enkele vorm van oxidatie op. U bent verzekerd van continue kwaliteit.

Strikte scheiding
De plus- en minpool worden strikt van elkaar gescheiden geconfectioneerd.
Elke levering bestaat dus uit minimaal 4 identieke kabels. Dit neemt alle
twijfel over de onderlinge beïnvloeding weg. Op verzoek kan daar van
worden afgeweken. De constructie blijft dan gelijk, echter plus en min
worden dan met een extra sleeve bij elkaar gehouden.
De luidsprekeraansluitingen worden op deze wijze één van uw sterkste
schakels in de HIFI keten.
Gun uzelf deze zekerheid, en laat de kunst van Alchemie aan anderen over.
Voor meer informatie of een offerte;
pifcable@gmail.com

