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Auteur: Rene Smit
Direct uit voorraad
leverbaar: de allermooiste
LP's, (SA)CD's, DVD's,
DualDisc's, boeken en
accessoires.

Uiteraard hoort bij een
mooie installatie een mooi
meubel...

HiFi-apparatuur, muziek en
films besproken door de
redactie van HiFi.nl

Conclusie
Na het beluisteren van de Supra Sword interlink kan ik slechts één serieus minpunt verzinnen: de
wereldwijd gelimiteerde oplage van maximaal 2500 sets. Zeker voor diegenen die al in het bezit
zijn van Supra Sword luidsprekerkabels is deze interlink een absolute aanrader, de combinatie is
er één van grote klasse. Ook afzonderlijk zijn beide niet te versmaden. De interlink klinkt
vergaand neutraal met als sterke punten het o zo belangrijke middengebied waarin stemmen
vertegenwoordigd zijn en het strakke diepdoorlopende laag met veel tekening. De
luidsprekerkabels zijn neutraal en brengen vooral veel rust in de weergave. Dat kwam naar voren
toen ik de kabels uit de set haalde en de vM SC3R er voor terug plaatste. Al bij de eerste CD die
ik daarna beluisterde viel het me op dat ik het volume moest temperen, niet omdat het luider was
maar omdat het geluid onrustiger was en overdreven gezegd scherper en ruwer. Verwar de rust
niet met doods of ongeïnspireerd, de flow van de muziek is gewoon beter. Net als met het
opwaarderen naar bijvoorbeeld een goede Cd-speler lijkt de muziek langzamer te gaan en langer
te duren. Natuurlijk blijft 499 euro voor een interlink of 1000 euro voor een set luidsprekerkabels
veel geld maar afgezet tegen de geleverde prestaties bieden beide extreem veel waar voor het
geld!
Prijzen:

Handige artikelen over HiFi,
Home Cinema en meer ....

Supra Sword interlink stereoset 1mtr.

499 euro
599 euro gebalanceerd

Supra Sword luidsprekerkabels

849 euro 2x3mtr afgemonteerd
1099 euro 2x4mtr afgemonteerd
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van termen en begrippen.

Gebruikte Hardware:
vM MA240 versterker
Cambridge Azur 640C V2 Cd-speler
Spendor S3 luidsprekers
Klipsch KSW10 subwoofer
Bekabeling en accessoires: vM SC3R luidsprekerkabels, Siltech SQ88 G5 Classic
MK2, Sharkwire SC-L03, Sound Organisation speakerstands, Master Base, Vibrapod

Leg uw vragen voor aan de
redactie van HiFi.nl.

Tevreden over HiFi.nl? U
kunt vrijblijvend een donatie
doen, wij investeren deze in
de kwaliteit van HiFi.nl.

Klik hier voor meer informatie over de Supra Cable Luidsprekerkabel
Vul hieronder uw e-mail
adres in en ontvang elke
twee weken de - gratis nieuwsbrief van HiFi.nl.
Hierin een overzicht van
recente publicaties en
nieuwsitems. U kunt uw
abonnement op de
HiFi-zine natuurlijk op elk
moment beeindigen.
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Meer informatie over dit product vind u bij:
Viertron te Nederland.

Meer informatie over dit product vind u bij:
Belram Neutrik te B.

Selecteer hieronder uw provincie om een
Selecteer hieronder uw provincie om een
HiFi-speciaalzaak bij u in de buurt van Supra HiFi-speciaalzaak bij u in de buurt van Supra
Cable.
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Andere artikelen over Supra Cable
- Supra: betaalbare kwaliteit
Andere recensies over Bekabeling:
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