
  Kábel vevőim E-mailjéből:  
 
Kedves Rudolf! 
  
Ez a hangfalkábel zseniális! A régieket már meg is hirdettem, 
hátha idén futja belőle egy nyaralásra. :-) 
Azt hiszem, hamarosan beszélgethetünk IC-ről, tápkábelekről is... 
  
Üdv.: Majtinszky Péter 
 
 
 
Szia  
Ma rápróbáltam a digitális kábeledre tisztábbak lettek a magasak, 
mélyek. Naturálisabb az egész zene. 
. 
  
üdv, 
Szekeres Gyula 
------------------------------------------------------------------- 
 
Megkaptam a tápkábelt! 
 
Régi kábel ki, új kábel be, persze a fáziskeresés után, erősítő bekapcs, 1 óra melegítés, 
Utána zene, majd az állam lenn a földön. Iszonyatos dinamika, megfogott, nem búgó 
mélyhang, sávszélesség megnőve.  Részletgazdag hang, kicsit nyers , érdes közepek. 
Bejáratás során kezd eltűnni az érdesség, letisztult, nyugodt hang. 
  
Nagyon megérte a kábel az árát, még a rádió is hallgathatóbb, nem beszélve a bakelitról. 
  
A rendszer: Uniso Researc Sr1 hibrid Amp, Cambridge 640 Cd,Pink Triangle Lp,Cambridge 
mc Riaa, Audi Note An-B hangfal kábel Siltech , Harmonic Technology Pro Silway Mk II 
interconnect kábelek, Vifa hangszórókészlet made in hand hangfalak álló kétutas bass reflex, 
bikábelezve. Goldring mc Pick Up, rb 300 kar. 
 
Üdv 
 
Kéri Csaba 
 
 
Szia Rudolf! 
  
Nagyon jó a hálózati kábel! Tisztább és dinamikusabb lett minden. 
Megint csak meg tudom erősíteni, hogy 24 óra kell a kábelnek, hogy lenyugodjon, 
nyugodt hangot produkáljon. 
Ahogy betettem, a tisztaság és dinamika hihetetlen volt, viszont nagyon "sietett" a zene. 1 nap  után 
az is helyre állt. 
  
üdv, 
Szekeres Gyula 
  
----------------------------------------------- 
  
  



Ma nem sok időm maradt, de este zenéltem egy kicsit. Néhány zeneszám után átkötöttem az IC-t. 
 GRATULÁLOK!!!   Persze te ezt biztos tudtad, csak szerénykedtél  :) ! Nem akarok ilyen rövid idő 
alatt végleges véleményt mondani; néhány napig még hallgatom, aztán visszarakom a sajátot. 
Amit tapasztaltam: (pont erre vágytam, remélem, hogy ezért nem csak képzelem) talán így lehet 
kifejezni, hogy tisztább lett a zene, tisztábban hallom a hangszereket és jobb hallgatni, valóságosabb 
az egész. Számomra is furcsa, hogy éppen én mondok ilyet (imádom a magas hangokat), de néha 
"soknak" éreztem magasakat, annak ellenére, hogy a basszus fantasztikus.  Lehet, hogy ezt teszi 
majd helyre a hangfalkábel? Nagyon tetszik.  
Jó éjszakát, köszönöm az élményt: Zsolt 
 
---------------------------------- 
  
Tisztelt Radnai Úr!  
 
Mai nap az, mikorra úgy érzem összeállt a kábel hangja.Mikor bekötöttem első hallásra kiderült hogy a 
középtartomány az teljesen más kategória, mint amit eddig hallgattam.Az első 1-2 órában is 
hallatszott, hogy ebből lesz valami.Mostanra lett is, gondoltam hogy jobb lesz, de azt hogy ennyit javít 
a hangon ezt azért nem gondoltam.Gratulálok a kábelekhez, ez azért nem semmi, hogy  egy régi 
"drót" kenterbe-veri a nagynevű cégek  egekig magasztalt kábeleit.Most már értem miért van az a sok 
hirdetett eladó márkás kábel.Kíváncsi lennék mit szólna mondjuk a Kimber, vagy a Nordost cég 
vezetője, ha kapna ezekből a kábelekből meghallgatásra.Nem dicsérem tovább, mert még elbízza 
magát, komolyra fordítva természetesen kell a kábel és tényleg igaz, amit írt, a kábelek rontják le a 
készülékek hangját. Most nagyon egyben van a hang, azt hiszem újra kell hallgatnom az összes 
lemezem. 
Most már jöhetnek a vájt fülű barátok hallgatózni és csodálkozni. 
Üdv Helle Róbert 

Egy vidéki srác írt a múlt héten a hangfal kábel hírdetésemre, kérte, hogy küldjek le neki postán. 2 m-
est kért, mert neki az is bőven elég. Ennyit írt a rendszeréről: 

Van egy accuphase e 211-es erősítőm,audia flight cd lejátszó,adam audio hangfal,( ez 3mill.forintos) 
rendszer plusz egy audioquest caldera hkábel ami 400000 ezer volt.Ha te úgy gondolod hogy a 
kábeled javít ezen a rendszer hangján akkor küldjél egy párat kipróbálom.Üdv.László. 

Végül egy sima teflonnal betekert kábelt küldtem neki, gondolván úgyis visszaküldi, ha ilyen drága 
cuccai vannak. 

Aztán jött levél tőle: 

Szia.Igen megérkezett.Hát,megmondom őszintén mikor felbontottam a csomagolást meglepődtem a 
kábel vastagságán.Mondtam magamnak hogy ez milyen kábel olyan szerencsétlennek tűnik pláne ha 
összehasonlítom a jelenlegi kábelemmel ami 10-szer vastagabb,pláne ha a fizikát nézed meg amit az 
okosok mondanak hogy a hangfkábel legyen minél vastagabb és minél rövidebb.Alig vártam hogy 
bekössem és láss csodát.Ezzel a kábellel te megcáfoltad a fizika elméletét meg azt hogy nem a méret 
a lényeg.A rendszer hangja sokkal nyugodtabb,zeneibb nem mondom hogy az audioquest kábel nem 
hasonló de ez valahogy más,sokkal nyugodtabb megtartva a részleteket és ez mind úgy hogy még 
nincs bejáratva.Kb.ennyit tudok mondani így kb. 2 óra zenélés után.Gratulálok ez tényleg remekmű ha 
csak az árát nézed ( 40.000 vs.400.000).Üdv.és köszönöm. 

Blága László 
  
Szia,megkaptam a hálózati kábelt, már üzemel. Fantasztikus! 
  
Köszönöm 
  
Blága László 
  
------------------------------------------ 



 Üdv.Tényleg JÓÓÓ a hangfal kábeled. Meggyőzött a hangja. A QED-emet már árulom is. 
Még 1 szer KÖSZÖNÖM az ajánlatodat. (a kábel pontos leírását, hogy miből is áll 
elküldenéd?) 
Borzák Tamás 


