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 SRP

STUK € 

Artikel- 

Nr.                            
EAN CODE

499,00 € B301012 5060296411749

Blue Horizon Spike Schoen Extreem (Set = 4 stuks)

 

- Met precisie vervaardigde behuizing van massief

  roestvrij staal

- Geharde kogellagers en chaotische resonantie

  Dempende Compound (RDC) aan de binnenkant

- Samengeperst kurk en rubbermengsel onder

- Geschikt voor alle luidsprekers of elektronische 

  onderdelen die voorzien zijn van spikes

- Elk heeft een puntbelasting van plus 100kg

- Grootte: 55mm diameter, 20mm hoogte

89,95 € B301010 5060296411763

Spike-Shoe MKII (Set = 4 stuks)

- Behuizing van gepolijst aluminium

- Belastbaar tot 100 kg -geïntegreerde stalen plaat

- Extreem dicht materiaal: Een gepatenteerd mengsel van  

materialen met extreem verschillende resonantie

 en elasticiteitseigenschappen dempen resonanties 

gelijkmatig over de  gelijkmatig over het audiospectrum

29,90 € B301001 5060296410704

Clean-It

-- Reinigt het vuil op de contactdozen of stekkers van uw 

   audiosysteem

- veilig te gebruiken op alle metalen oppervlakken

- Stabiliseert identieke en verschillende metalen en

   garandeert dus het best mogelijke contact en

   Kwaliteit van de signaaloverdracht - Borstel voor het

   aanbrengen en een reinigingsdoekje

89,95 € B301002 5060296410711

Pro-Mat

- Die einzigartige Materialkomposition aus indischem

  Gummi, Kork und Leder hält die Schallplatte “fest”

   und unterdrückt die während des Abspielens

  entstehenden  Resonanzen

- Das zweiteilige Design erlaubt den Ausgleich unter-

  schiedlicher Plattenstärken ohne Anpassung des TAs

999,00 € B401000 5060296410742

999,00 € B401001 5060296410759

Korte beschrijving 

Blue Horizion Audio Accessoires

Pro-Burn

Genereert speciale ultra hoge en ultra lage frequenties,

  die de kabel optimaliseren 

- Produceert frequenties die 10.000 keer hoger zijn dan

  de hoogste op  van de geluiden op een CD zijn

- Vermindert de benodigde inbrandtijd van nieuwe

  kabels   drastisch tot 48 uur

- Is veel effectiever voor het optimaliseren van het geluid

  als muzieksignalen alleen

- Hiermee is het geluid van de kabel altijd te horen op de

  op het hoogst mogelijke niveau.

- Behandel uw kabels elke 6 tot 8 weken voor 24

   uren om negatieve ladingen en statische elektriciteit te 

   verwijderen  problemen neutraliseren

https://www.bluehorizonideas.com/products/clean-it/
https://www.bluehorizonideas.com/products/promat/
https://www.bluehorizonideas.com/products/proburn/
https://www.bluehorizonideas.com/products/proburn/
https://www.bluehorizonideas.com/products/spike-shoe-extreme/
https://www.bluehorizonideas.com/products/spike-shoe-mkii/


 SRP

STUK € 

Artikel- 

Nr.                            
EAN CODE

999,00 € B401002 5060296410766

999,00 € B401003 5060296410773

34,95 € B301005 5060296411770

Bamboo Coupler (Set = 3 Stück)

- Einzigartige dreischichtige Bambus-Blöcke, die durch

  vertikale und horizontale Maserung stehende Wellen

  aufbrechen.

- Ideal für mechanische  Geräteentkoppelungen

- Amessungen 20 x 30 x 45mm 

- Drei Höhenoptionen durch Rotation)

- bis zu 100kg Gewichtsbelastung

99,95 € B401005 5060296410797

Set van RIAA Filter + IsoTek’s Full System Enhancer CD

- ultieme burn-in oplossing voor phono-voorversterkers

  MM/MC

29,90 € I100101 5060296410438

Full System Enhancer CD

Perfecte opname-CD voor alle nieuwe componenten. 

Volledige demagnetisering van uw gehele systeem.

Eenvoudige, kosteneffectieve oplossing.

29,90 € I100102 5060296410001

System Setup CD

- Evaluatie van de kanalen.

- Fasetest.

- Test van de luidsprekerpositie en het surroundgeluid.

- Controle van het frequentiebereik.

- Zes muziekstukken van het Opus3-label voor

   het systeem  test na kalibratie.

Korte beschrijving 

Pro-Fono

- Volledig instelbare, individueel instelbare weerstanden

- Aanpasbaar voor MC Low, MC High en MM

- Multifunctionele aardverbinding

- Stevige behuizing, bestralingsbestendig,

  170 x 80 x 50mm (L x B x H)

https://www.bluehorizonideas.com/products/promat/
https://www.bluehorizonideas.com/products/riaa-filter/
https://isoteksystems.com/products/full-system-enhancer/
https://isoteksystems.com/products/full-system-enhancer/
https://www.bluehorizonideas.com/products/profono/
https://www.bluehorizonideas.com/products/profono/
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Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

https://idc-klaassen.com/nl/home-nl/

