EEN SERIEUS PROBLEEM
Een van de meest over het hoofd geziene aspecten van
hifi-audio is de voeding; het startpunt van elk hifi- of
thuisbioscoopsysteem.
Zonder vermogen werkt geen enkel elektrisch apparaat. Energie stroomt
door uw systeem en wordt door alle componenten gebruikt om het signaal
te creëren dat uw luidsprekerdrivers in gang zet of de pixels op uw scherm
tovert. Wat wij horen en zien ontstaat vanuit netstroom – de grondstof
waarmee de ‘kunst’ wordt gemaakt. De aan onze systemen gevoede
elektriciteitskwaliteit heeft dan ook een vergaand effect op prestatie.
Doe geen afbreuk aan uw IsoTek Power Conditioning Systeem door
‘freebie’ netvoedingskabels van inferieure kwaliteit te gebruiken!
De standaard gratis met audiocomponenten meegeleverde zwarte
voedingskabels zijn van de laagste kwaliteit. Ze presteren slecht door
een kleine geleiderdikte, het toepassen van koper van lage kwaliteit en
het gebruik van goedkope PVC isolatie (diëlektrisch). Er wordt hierbij
totaal geen rekening gehouden met de geschiktheid voor audioweergave
en de productiekosten bedragen minder dan €1,00 per kabel.
De drijfveer van de producent is niet “hoe goed kunnen we de kabel
maken?”, maar “hoe goedkoop kunnen we het maken?”.
U besluit te investeren in hoogwaardige audioapparatuur omdat u
uitstekende geluidskwaliteit op prijs stelt. Dus waarom zou u met
ondermaatse voedingskabels de audioprestatie in het geding brengen?

Ga de IsoTek-uitdaging aan
Probeer het zelf! Verwijder die goedkope inferieure
voedingskabels, vervang ze door IsoTeks EVO3
Initium-kabels en hoor welk verschil een
hoogwaardige netvoedingskabel maakt!

Meer weten? Snel omslaan!
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PURE

IsoTeks EVO3 Initium-voedingskabel is ontstaan vanuit de wens om
een uitzonderlijke, audiofiele netvoedingskabel te creëren voor een
betaalbare prijs

SOUND

Onze meest betaalbare netvoedingskabel, de EVO3 Initium, werd
ingegeven door gesprekken met high-end elektronicabedrijven.
Vele van hen produceren audioapparatuur ter waarde van
tienduizenden euro’s. Toch worden zij geleverd met voedingskabels
van een inferieure kwaliteit die de prestatie aanzienlijk beperken.
Dit was voor ons de aanleiding om op zoek te gaan naar een
hoogwaardig alternatief dat de standaard geometrische principes
in acht neemt, maar waar elk element met veel aandacht volgens
de hoogst mogelijke standaard is ontwikkeld en geproduceerd. Veel
merken bieden wel hoogwaardige voedingskabels, maar deze zijn
vaak zeer prijzig en niet toepasbaar vanwege hun inflexibiliteit en
gewicht. Ons doel was een vergelijkbaar prestatieniveau, maar dan
praktisch en voor een fractie van de prijs.
Het resultaat is de EVO3 Initium, welke veel meer biedt dan
een uitmuntende prijs/kwaliteitsverhouding. Het is een nieuwe
standaard voor instapvoedingskabels: die met prestaties van een
audiofiel niveau extreem veel waar voor je geld bieden.

“Britse stroomspecialist IsoTek
biedt EVO3 Initium, een discount
voedingskabel voor veeleisende
muziekliefhebbers. Dankzij
zijn hoogwaardig ontwerp en
geavanceerde technologie gaat
de voorkeur altijd uit naar Initium
boven een standaard zwarte kabel.”

“IsoTeks EVO3 Initium is
onze standaard keuze voor
allround netvoedingskabels. We
kunnen hem dan ook van harte
aanbevelen.”
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 99.9999% OFC-geleiders

bieden een exceptioneel
zuiverheidsniveau met
versterkte geleidbaarheid

 Uitgerust met speciale

 Alle geleiders een eigen

audiofiele, gegoten
connectoren van
robuust OFC

diëlektrische PE-mantel

 Katoenen vuller

en geëxtrudeerde
PVC buitenmantel
versterken diëlektrische
eigenschappen en
waarborgen hoge flexibiliteit
en mechanische sterkte

 Geschikt voor cd-spelers,

voorversterker, tuners,
vermogensversterkers,
Blu-ray-spelers,
muziekservers, tv’s,
soundbars en meer!

“De Initium is een prachtig
geëngineerde voedingskabel. Zijn
sonische impact is maar lastig te
bevatten, gezien zijn schappelijke
prijs. De IsoTek Initium krijgt
daarom een duidelijke en
welverdiende ‘Price Tip’ award.”

“Verbetert de helderheid van uw
geluid en zet een aanzienlijke
stap in instrumentfocus. De
EVO3 Initium is een kabel
met een geweldige prijs/
kwaliteitsverhouding en
uitstekende constructiekwaliteit.”
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