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Alle QS lab kabels zijn cryogeen behandeld  
Indien u uw apparatuur bij QS audio koopt 
bieden wij een korting van 25 % op bij geleverde 
QS kabels 

 

  

 

 
Stekkerblokken derden: 
PS audio Quintet    aanbieding  5 gats                    € 200 
Kemp power strip 6 way                                           € 350 

 
Slab-stekkerblokken* 
QSlab  octet     ( 8 insteekgaten )               € 800 
QSlab  quintet    ( 5 insteekgaten )             € 600 
*Ingang naar keuzevoor Schuko naar keuze  

met Furutech ( goud) of  Gigawatt,( Zilver ) 
IEC ingang met Oyaide. 

 
NETSNOEREN DERDEN: 
Kemp powercord  Hi Lo cryo behandeld                  € 120 
 
 

LUIDSPREKERKABEL van derden cryo behandeld 
( zolang de voorraad strekt ) 

Kimber  4 PR cryo p/ m                                   € 20,00 
Kimber  8 PR  cryo p/m    € 35,00 
Kimber  8 TC cryo p/ m         € 75,00 
Kimber 12 TC cryo per meter   € 160,00 
 
QED anniversary silver per cryo meter  € 6,00 

 

Kabels kunnen op maat worden gemaakt de prijzen 

zijn dan in overeenstemming met hierboven 

genoemde kabels.  

Luidsprekerkabel  handgemaakt door QS 
Top kabel 
Met  QS audio technologie  +  TF  (Tech. Fluid )    € 250  p/m  
Kabellengte max.3 mtr  
terminals (  € 100 ) voor set  2 kabels 
 
Nieuwe luidsprekerkabel : cryo akoestisch gedempt 
Per meter                                        € 45 per meter 
Afwerking  met 8 banaanpluggen   € 80 (rhodium op koper)  
 
Nieuwe luidsprekerkabel 
Per meter                                       € 18 per meter 
Afwerking 8 banaanplugen            € 48 (goud op koper ) 

 
RCA interlinks handgemaakt met QS audio 
Kabel koperbasis: 
QS kabel Creato   tech              60 cm € 350 
QS kabel Creato    tech            80 cm  € 375 
QS kabel Creato      tech         100 cm € 400 
 
RCA kabel cryo en ultralage cap. (MM)  €  120 
 
RCA  Interlinks handgemaakt door QS lab: 
met  zilver kern en Oyaide zilver  pin  per set : 
 
QS lab met Creato technology     60  cm         € 750      
QS lab  met Creato technology    90  cm         € 800 
QS lab  met Creato technology   120  cm        € 850 
QS lab  met Creato  technology   150  cm       € 900 

 
XLR alleen in zilver cryogeen behandeld 
XLR          met Creato technology  100 cm      € 1500 
€ 100 per extra meter 
 

Netsnoeren van QS lab ( cryogeen behandeld ) 
QS lab  1,2 meter     QS stekkers           1,2   mtr      €  225 
QS lab Puresonic stekkers                       1,2 mtr       € 550 
QSlab  zilvertech en Oyaide C/ P004       1,2 mtr       € 795    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 



  
 


