
 
 

                                                               Kábel vevők véleménye          

(Érdeklődés: cables@freemail.hu ) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Cirboka Elküldve: 2014 július 16 - 19:09  

 
A kábelezés nálam teljes Power-R, az erősítő és cd tápja is, hangfal kábel is és ic kábel is, igaz 
régebbi szériások, nem a Magnum és Fine még, de én teljesen elégedett vagyok vele így is.  
Amikor a hangfal kábel került hozzám, azon elsőre dilemmába kerültem az igaz,mert első 
hallásra hirtelen olyan volt,mintha a régi kábelemhez képest kevesebb lenne a mély. De utána 
hosszasabb hallgatózás után rájöttem, hogy azért volt az az érzés csak, mert a részletek 
jobban előhozta,de mellette a mély is meg volt maradva, sőt szebb is volt.  

És a régi hangfal kábelem meg 2x4mm2-es 6N tisztaságú OFC kábel volt előtte,amiben a 1 
szál teflon szigetelésben volt, plussz pamut szigetelés és még kívül gumi szigetelés.  

És itt én is észrevettem, hogy hiába a nagy keresztmetszet a kábelnél,nem azon múlik a 
mély,mert a vékonynak tartott Power-R kábelek is továbbítják a mély hangokat ahogyan 
kell,csak mellette a részleteket jobban előhozza. 

 



 
 

 

Sound beírása AVX–re  2014. május 31. 

- megfordult nálam több barátom többféle funkciójú kábele az olcsóbbtól a több százezres 
kategóriáig bezárólag (márkaneveket nem írnék a békesség kedvéért, illetve a több százezer 
jelen esetben 300ezres volt) 

- próbáltam szintén kölcsön kapott hazai DIY gyártók termékeit és ezek minden esetben 
magasabb szinten teljesítettek mint a hasonló árkategóriájú neves gyártók kábelei, ami számomra 
külön öröm volt. (VALHALLA , FAPACI , HYDRASOUND , BODOR AUDIO , POWER-R).  

Az itt felsorolt gyártók magasabb kategóriás termékeit próbáltam összehasonlítani és mint írtam 
szerintem  ár / érték arányban mindenképp jobban megéri ezeket választani... 

Egyik barátom hozott át egy   táp / IC / hangfalkábel  szettet a  Power-R  gyártójától és amikor 
megláttam azt kérdeztem, hogy mit akar itt ezekkel a drótocskákkal.   Ö annyit mondott, hogy 
hallgassam meg hogy szól vele a rendszer. 

 Hát emelem kalapom a készítő előtt,  ugyan is az eddig hallottak közt ennek a hangja a tetszett a 
legjobban az összes közül ( egyenletes, tiszta , részletező hangtartományok, nem dübörgő mély 
tartomány, meleg szép énekhang, megfelelő tér hangzás, a zongora és a hegedű teljesen élethű 
megszólalása ) az általam legtöbbet hallgatott zenék jazz, jazzrock, akusztikus és komolyzene 
kategóriába sorolhatóak, tehát ezeken teszteltem leginkább. 

 

Vélemények a Power-R Demagnetizálókról 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ivanicsz   Elküldve: 2014 május 30 - 16:26  

Nemrégiben hozzámkerült 2 db IC kábel Radnai úr gyártmányából, hát mit ne mondjak, mindent vitt! 
Jó pár kábelhez volt már szerencsém, és tudom, hogy mindennél van egy jobb, de amit ez a két kábel 
tudott az fantasztikus a maga nemében! 

Dinamikus tiszta hangzás, hatalmas térrel! 

 

 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 tpetres Elküldve: 2014 március 18 - 21:59  

Köszönöm Rudolf tápkábeleket óriási javulás minden téren .Nagyságrendekkel jobb lett a felbontás a 
dinamika minden valósághűbben szól élmény zenét hallgatni.Köszönöm.Érdekes hogy másnap 
minden jobb lett valahogy letisztult az egész hangzás.                                            

-------------------------------------------------------------- 
frogggg, on 08 Aug 2013 - 14:04, said: 
 
… az AVR-ben és a PC-ben történt tápkábel cserélés eredményeként sokkal kellemesebb lett itthon a zene. 
(pc-ben hagyományos kábel, erősítőben egy DIY kábel volt még régről) Én nem szeretem a hifis 
kifejezéseket, csak annyit tudok írni, hogy jobb lett a rendszer hangja és kész. 
---------------------------------------------------- 

leonel, on 15 Jul 2013 - 19:02  

Nemrég építettem le (időhiány miatt) a Heed-Epos sztereo vonalamat - és egy közepes, elfogadható hangú 
hm rendszert szerettem volna a helyébe, Amin zenélni sem olyan rossz. Nagyjából sikerült is csak nem volt 
még 100% kerek a dolog - egész tegnap estig. 

Valahogy mindig maradt keménység a hangban, ami idővel idegesítővé vált.  Nem hittem volna, hogy ezért 
a H/K Cd - Siltech SPX-20 táp duó a felelős! 

Nem is ebbe az irányba gondolkodtam. Rudolf javaslatára mégis kipróbáltuk a tápkábelét a Siltech helyett. 
És láss csodát. Janis Siegel hangjából eltűnt az idegesítő vibrálás - sziszegés és a trombita hirtelen rezes 
lett... Két szám után vigyorogtam  - marad. Ma már el is adtam itt a Siltech kábelt. 

Aztán kezdtük az Ic-t tesztelni. Eddig egy DNM 2eres Ic kábelem volt Furu 126 dugókkal. - Még az Epos 
rendszer "maradéka". Azt viszont hozzátenném:ez a DNM kábel össze lett már hasonlítva (igaz még Heed-
Epos mellett) több itteni DIY gyártó egy-egy! termékével és mindig ez maradt. Neveket nem fogok írni. 

Gyári kábelekkel is volt tesztelve: Siltech New York, Crystal Copper, Vincent, Atlas  - és mindig ez maradt. 
Volt olyan hogy bizonyos műfajon valamelyik mintha többet mutatna, de összességében nem volt nagy 
különbség.  Tegnap Rudolf annyira nyers kábelt hozott, hogy még az irányát is tesztelnünk kellett. 

Komolyan mondom: az első szám 10. másodpercében nem akartam hinni a fülemnek. Selymes, dinamikus, 
megfogott és mégis részletes - pont az a hang amivel már régóta zaklatom a hazai gyártókat - de eddig 
még nem találtam meg!!!  Párom a kedvenc Bocelli számunk meghallgatása után nem tudta abbahagyni a 

mosolygást!  És ez egy nyers kábel?! 

---------------------------------------------------- 
 
gyurczy    Elküldve: 2013 július 08 - 23:19  
 
A legnagyobb változást az USB kábel okozta, majd a hangfalkábel és a tápkábelek. Jó neveket, 
drága drótokat váltottak a rendszerben, de ahogy a Power-R kábelek vették át a hatalmat, úgy 
javult egyre jobban és jobban az amit hallottunk. Elképesztően részletes, levegős, szép térrel 
rendelkező hang lett az eredmény, mindamellett folyamatosan ott volt az érzés, hogy "ejj, ez de 
rendben van". Minden a helyén, ahogy annak lennie kell. Csodálatos volt a fuvola természetessége, 
az akusztikus gitár lecsengései, az énekhangok, a kórus... minden zeném szinte megújult. 
 
 A legfontosabb mind közül pedig, hogy volt ZENE. Nagyjából 2,5 órát hallgatóztunk, de még 
ennyit simán eltöltöttünk volna, ha időnk engedi. 
 



 
 

---------------------------------------------------- 
 
Szia! 
  
Kipróbáltam a tápkábeleidet az SACD játszóban és az erősítőben is külön-külön és egyszerre is. 
Mindkét egységnél szinte azonos volt a javulás jellege: a kissé elkent basszus ritmusossá, 
dallamkövetővé vált, a felső regiszter kitisztult, szebbek lettek a magasak.  
 Ha mindkét helyen a Te kábeled volt bekötve a pozitív jelenségek összegződtek. 
  
Üdv 
  
Dr. Nyulászi András 
 
---------------------------------------------------- 
Szia  
Ma rápróbáltam a digitális kábeledre tisztábbak lettek a magasak, mélyek. Naturálisabb az egész 
zene. üdv, 
Szekeres Gyula 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tanczi 
 
Tegnap a sztereó-rendszeremben vot szerencsénk Rudolf új hangfalkábelét (is) tesztelni. 
Nyugodt szívvel állíthatom, hogy az új fejlesztésű hangfalkábel a korábbi varázslatot is felülmúlja: sokkal 
dinamikusabb, mégis kiegyenlítettebb, nyugodtabb a zene: mindezt pedig úgy nyújtja a kábel, hogy a 
zenei felbontás is érezhetően javul.  
 
A korábbi hangfalkábelei is nagyon jó minőséget képviseltek (tudom, mivel ezt használom + előtte 
konkurensekkel is elég sokat kísérletezgettem), de ez az újabb fejlesztés nagyon egyértelmű, további 
minőségi ugrást jelent.  
Mielőtt bárki konstruktívan hozzászólna: pozitív / jobb irányban  
 
Árkategóriájában (ár/érték) BestBuy (árnyalva kicsit: én - pedig elég sokat hallgatttam az utóbbi években - 
eddig jobbat bizony nagyon nem hallottam). 
Akárcsak a tápkábelei - de az már egy másik mese 
 
--------------------------------------------------------------- 
 

 
Majtinszky Péter 
 
Kedves Rudolf! 
  
Ez a hangfal kábel zseniális! A régieket már meg is hirdettem, hátha idén futja belőle egy 
nyaralásra. :-) 
Azt hiszem, hamarosan beszélgethetünk IC-ről, tápkábelekről is... 
 
 Pláne ennyi pénzért...mert azt azért érdemes megjegyezni, hogy a jól csengő márkák referencia 
kábeleihez hasonlóan ezeket is nyugodtan lehetett volna jóval magasabb ársávban pozícionálni. A 
hangsugárzó kábel választásakor nekem egyetlen kitételem volt: függetlenül attól, hogy 



 
 

keményebb műfajokat is hallgatok, semmiképp sem szeretnék túlzott, testes mélyeket, mint pl. a 
Revelation esetében. A korábbi QED ilyen szempontból alapvetően meg is felelt: kellőképpen 
részletező, számomra elegendő mélytartománnyal; viszont a középtartomány a háttérbe szorult, és 
a magas irányába húz.  
 
A Te kábelednél azonban, ami rögtön szembetűnt, hogy kiegyenlítettebb a hangkép, talán 
valamivel fürgébb is, és nyitottabban szól. Ez számomra különösen fontos, mert műfaji korlátok 
nélkül szinte minden stílust hallgatok.  
 
A QED jazzre, komolyzenére jó választás, de a progrock, metal esetében élettelenül szól. A Te 
hangfal kábeleidnél nem kell ilyen kompromisszumot kötnöm. A lehetőségeket innentől kezdve a 
rendszer többi eleme, és a hangfalaim határolják be. Utóbbira rátérve: szépen kiemeli a 
hangsugárzóim erősségét, azaz a színpad mélységét, a térben jól elkülönülő hangszereket.  És 
tulajdonképpen még be sincs járatva... 
--------------------- 
 
Kéri Csaba véleménye a leküldött hálózati kábelről 
 
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 
 
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 
  
---------------------------------------------------------------------------- 
 Évek óta ismerem Rudolfot és nagyon szinpatikus és megbízható emberként ismertem meg. 
Egész más ügyből fakadóan ismertem meg amikor mondta, hogy kábelekkel is foglalkozik és eljönne 
hozzám egy bemutatóra. Én egész addig humbuknak tartottam a kábel mizériát, de akkor nagyot néztem. 
Azóta a legtöbb kábelemet már lecseréltem a Rudolféra (CD lejátszó táp, média player táp, digitális koax, ic 
és hangfalkábel) és nagyon meg vagyok velük elégedve. Amikor betettük az új kábeleket, a feleségem átjött 
a másik szobából, hogy mit csináltunk, hogy ennyivel jobb lett. Azóta volt nálam egy-két hi-fis ismerősöm és 



 
 

mindenki el volt ájulva a rendszer hangjától, pedig nem egy hi-end rendszerről van szó. 
 
Az igaz, hogy elötte nem voltak durva több tízezres kábeleim és túl nagy tapasztalattal se rendelkezek ezen 
a téren, de én a következőket tapasztaltam: letisztultabb, dinamikusabb, részletezőbb lett a rendszer 
hangja, de a legnagyobb előnye a mély tartományban jelentkezik. Mélyebbre ment és szebb is lett az alsó 
tartomány, de mindezt nem úgy, hogy kiemelte a mélyeket, hanem mintha vettem volna egy jobb hangfalat, 
aminek egyenletesebb a frekvencia tartománya. Utánna a régi kábeleimmel magasba húzó, nyávogó, 
tompa, már-már hallgathatatlan volt a rendszer. 
Hogy valami konkrét példát is írjak, van egy DALI Concept 6-om és egy DALI Ikon II mkII-esem. Azonos 
kábelekkel nem lehet egy lapon említeni a kettőt. A Concept 6 semmilyen téren nem rúg labdába az Ikon 
mellet. Egyszer úgy alakult, hogy az Ikonok a régi kábeleimmel voltak bekötve, a Concept pedig a 
Rudolféval. Teljesen ledöbbentem, amikor meghalottam a hangjukat. Abszolút egy kategória volt a kettő, 
sőt az álló hangfal jobb volt mély szempontjából. 
 
Rudolf-al sokat beszélgettem a kábeleiről, ha akarja majd Ő elmondja mitől olyan különlegesek és miért 
olyan vékonyak, de azóta több nagy gyártó cikkeiben találkoztam hasonló elvi elgondolásokkal. A lényeg, 
hogy nem véletlenül olyanok a kábelek amilyenek és a kábelek hangja alátámasztható fizikailag. Nem 
humbuk. 
 
Még annyit fűznék hozzá, hogy a vásárlás mindíg úgy zajlott, hogy Rudolf hozott néhány kábelt, amiket 
végighallgattunk, kivállasztottam nekem melyik tetszett, aztán az én igényeim alapján méretre gyártotta őket 
a megbeszélt csatlakozókkal és ez alapján egyeztünk meg az árban. 
 
Üdvözlettel: 
KissB 
 
-------------------------------------------------------------- 
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 

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



 
 

bitaking Elküldve: 2013 július 01 - 19:29 
 
Megkaptam Rudolf  Ic kábelét az új fejlesztésből, eddig tőle még nem volt kábelem, gondoltam 
kipróbálom. A külseje nem volt bizalom gerjesztő(mint a cipőfűzőm) bekötöttem (DAC és előfok közé) 
és elkezdődött a műsor, többféle zenei műfajjal próbáltam, de végül is mindegy, mert az eredmény 
mindegyiknél jelentkezett.  
 
Sokkal több részlet a zeneszámoknál, mintha +1 hangszer lenne az eddigieken kívül, sokszor meg 
kellett nézni a mobilomat, hogy nem-e az szól, mert az új hangok "szivatták" a fülem.:-) És igazából 
most jöttem rá, mi az a "nyugodt, hosszan hallgatható hang", mert simán adtam még rá volume-t , 
anélkül, hogy bántó lett volna, valahogy máshogy pozicionálta a kábel a jól ismert dallamokat a 
felvételeken belül. De még nagyon keveset hallgattam, úgyhogy még biztos lesznek meglepetések, de 
már most látszik(vagy hallatszik), hogy nem döntöttem rosszul és jól jártam ezzel a kábellel. 
------------------------------------------------ 

fff, on 29 Jun 2013 - 21:15  
 
... Most ebben a pillanatban is maxi gyönyör járja át a fülem, lelkem.  Rudolf táp és digi kábele, nagyon 
komoly és nem remélt tartalékokat hozott ki a rendszeremből.  Most épp Ron Carter és Jim Hall koncerjén 
üldögélve írom hozzászolásom. Nagyon kellemes délután volt. És amit nem tapasztaltam más gyártóknál, 
az az, hogy Rudolf nem tukmálos.  Addig turtuk a kábeleket,mig mindketten csillogó szemmel, hű az anyja 
de jó ez most érzéssel hátra nem döltünk foteljainkba.  Mindenki tegyen egy próbát, aki kábel, vagy 
készülék cserén gondolkozik.  Én is le akartam cserélni az A.I.Altót,de nem teszem.  
 
Olyan hangot hoztunk ki, ami feledteti a cserét. Nem tudtam mire számitsak, az ember tartózkodik a diy 
cuccoktol,de ez vmi brutál. Olyan lemezen (Szabó Gábor high contrast)amit már 100X hallottam ,vadonat új 
hangok jelentek meg. Vivaldin a hegedűk mesések. Colorstar, heave nice trip lemezén pince mélyek 
,megfogottan, varázslatos tempoban .  
Köszönöm az élményt !!! Sok sikert !!! 
 

Elküldve: 2013 április 03 - 16:52  

Kedves Rudolf. 

 Köszönöm a segítségedet a rendszerem hallgathatóbá tételéhez, valóban a legnagyobb változást a 
hálózati kábelek cseréje hozta. A hangfal kábelek cseréje egy későbbi időpontban fog megtörténni, 
jelentkezem. 

 Üdvözlettel 

István 

 

Elküldve: 2013 április 12 - 13:57  

Sziasztok! 

 Tegnap délután Rudolfnál voltam. Számtalan kiváló minőségű és különleges CD-t és LP-t mutatott 
illetve egy jót beszélgettünk. Vettem is végül néhányat CD-t. 

Ajánlom mindenkinek aki érdeklődik a fórumban ajánlott zenei különlegességek iránt, vagy csak 
műfajtól függetlenül bővíteni szeretné a lemezgyűjteményét néhány remek darabbal, hogy bátran 
keresse fel Rudolfot. 

 Üdv! KissB 



 
 

 

 


