De naam “Van den Hul” zal bij velen bekend in de oren klinken. Deze naam is inmiddels gemeengoed
geworden als het gaat om audio en video interlinks, luidsprekerbekabeling en uiteraard elementen voor
draaitafels. Dit oer-Hollandse bedrijf tracht al sinds de oprichting in 1980 de kwalitatieve aspecten
van draaitafel transductie en audio en video signaaloverdracht in zijn algemeenheid te verbeteren door
de toepassing van hoogstaande technologieën. Inmiddels maakt het bedrijf zowel Moving Coil (MC) als
Moving Magnet (MM) elementen op eenzaam hoog niveau en is de koolstofgedachte doorgedrongen in
vele audio- en videokabels voor zowel consument als professional. De term “schakel tussen techniek en
emotie” is illustratief voor de ontwerpfilosofie en erop gericht het genieten van muziek niet uit het oog
te verliezen, terwijl duurzaamheid, optimale bescherming tegen invloeden van buitenaf en toepassing
van milieuvriendelijke materialen in een hoog vaandel dienen te staan.

Antennekabel
De Name antennekabel is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met platte beeldschermen. Een Van den Hul antennekabel
levert direct een zichtbare verbetering van de beeldkwaliteit. Perfect afgeschermd en met voortreffelijke afsluitwaarde op 75 Ohm.

Name Antenna

Name Antenna
Name Antenna

Lengte (cm)
Verzilverd koper in zandkleurige Hulliflex mantel. Volledig afgeschermd met voortreffelijke
afsluitwaarden (75Ω) voor een perfecte beeldkwaliteit.

150

Prijs
e

98,00
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

USB Ultimate
HDMI Ultimate 4K HEAC

Redmere chip

USB ULTIMATE EN HDMI ULTIMATE
Een nieuwe ster aan het Van den Hul firmament is de USB Ultimate. 30 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van audio- en videobekabeling in combinatie met de populariteit
van streaming AV, hebben uitgemond in deze ultieme USB kabel. Om een maximale kernafstand te realiseren tussen de stroom- en signaaladers is gekozen voor een platte kabelconstructie. De extreem zwaar verzilverde bekabeling geeft een ultiem skineffect op hogere frequenties en blijft toch bijzonder flexibel.
Na de introductie van HDMI (High Definition Multimedia Interface) als standaard protocol voor AV toepassingen in 2002 is de technische ontwikkeling niet gestopt. Door de introductie
van onder andere HD televisie (1080P), Blu-Ray en nieuwe surroundformaten is de norm een aantal malen bijgesteld. Het opwaarderen van de specificaties en toepassingen tot
HDMI versie 1.3 omvat slechts aanpassingen in de hardware. HDMI kabels vanaf versie 1.0 tot versie 1.3 zijn identiek. Met de introductie van onder andere Ethernet in het HDMI
protocol en de behoefte aan een kleinere connector (voor bijvoorbeeld gebruik in de auto-industrie; TV kijken en gamen op de achterbank) ontstond een probleem. Doordat een kleine
connector het gebruik van een dunnere kabel vereiste, diende de layout van de kabel te worden aangepast en de pinbezetting te worden uitgebreid voor HEAC (High Speed, Ethernet,
Audio Return and Consumer Electronics Control). Met introductie van 4K televisie en Blu-Ray (Ultra HD), HDR (High Dynamic Range, meer kleuren en meer contrast; een zwarter
zwart) en een handvol nieuwe audioformaten (max. 32 kanalen en 1536 kHz sample freq.) is een hogere snelheid (18 Gbit/s) in het protocol vereist en is HDMI 2.0 geïntroduceerd.
Aan de kabel is opnieuw niets veranderd; het gaat opnieuw alleen om de hardware. Een HDMI Ultimate 4K HEAC Active kabel is volledig compatibel met HDMI 2.0. Deze HEAC kabel
is bruikbaar voor Ethernet, ARC en 4K toepassingen. Ook is deze kabel toepasbaar op HDMI 1.3 en lager. Alle Van den HUL HDMI kabels voldoen aan de HDMI 2.0 specificaties en
zijn toepasbaar vanaf HDMI 1.0 tot HDMI 2.0 en wat er nog mag komen.

USB Ultimate / HDMI ULTIMATE 4K HEAC
USB ULTIMATE
HDMI
ULTIMATE
4K HEAC Active

De ultieme USB kabel. Verkrijgbaar in verschillende lengtes tot 5 meter.
Onze referentiekabel. Aanbevolen voor gebruik i.c.m. Blu-ray spelers en 4K Schermen. De aders zijn
verzilverd OFC koper en AWG26 ( 0,13 mm2 of een doorsnede van 0,41 mm). Ronde en extreem flexible
kabel voorzien van Hulliflex mantel en zeer hoge kwaliteit metalen connectoren. Bruikbaar tot 7,5 meter.
Deze kabel is actief, directioneel en voorzien van een Redmere chip.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Lengte (cm) 		
100
e
100
e

Prijs
319,00
98,00

Optocoupler T-T

Digitale toepassingen

Digicoupler

AES-EBU 110 Ohm

Speciale kabels voor speciale behoeften. In drie uitvoeringen; 75 Ohm asymmetrisch, 110 Ohm symmetrisch en TOSLink.

Digicoupler / AES-EBU 110 Ohm / Optocoupler MKII T-T
Digicoupler
AES-EBU 110 Ohm

Door 4 voudige afscherming ‘close to, if not, top’ in 75Ω digitale interconnects.
Symmetrische kabel voor digitale verbinding op 110Ω lijnniveau. Wordt alleen geleverd met
Neutrik XLR connectoren.
Optocoupler MKII T-T Optische digitale interlink. Voorzien van T(OS) connectoren.

Name

Bay C5 Hybrid

e
e

175,00
72,50

Wave

Orchid

MC Silver IT 65

Stereo interlinks
Asymmetrisch

Op het gebied van de asymmetrische stereo interlinks heeft Van den Hul een zeer ruime keus. Van verzilverd koper via hybride
opbouw tot puur zilver en zelfs puur koolstof! Voor ieder systeem de juiste verbinding.
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First Ultimate

80
100

Prijs
e
132,00

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

First Metal Screen

Lengte (cm)
80

Name / Bay C5 Hybrid / Wave / First Metal Screen / First Ultimate / Orchid / MC Silver IT 65G		
		
Name
De voordeligste Van den Hul kabel. Signaaldrager en dubbele afscherming van verzilverd zuurstofvrij
koper (OFC) in zandkleurige Hulliflex mantel.
Bay C5 Hybrid
De voordeligste Van den Hul kabel met koolstof (LSC). Slechts 5,2 mm dik en voorzien van
zeer flexibele rode mantel.
Wave
Signaaldrager van verzilverd zuurstof vrij koper (OFC). Dubbele afscherming van verzilverd
zuurstofvrij koper (OFC) met hiertussen een metaalfolie.
First Metal Screen Voor de liefhebber die koolstof wil toepassen maar die niet zonder een metalen afscherming kan
zoals bij de verbinding van componenten met buizen.
First Ultimate
Door zesvoudige afscherming de absolute top in koolstof. Deze volledig metaalvrije kabel is zeer
neutraal en de referentie bij toepassing van lijnbron naar versterker.
Orchid
Van den Hul’s laatste nieuwe ontwikkeling. Een slechts 2,9 mm. dunne triaxiale interlink
samengesteld op basis van Tunnel-technologie. (In koolstof gedoopte geleiders).
MC Silver IT 65G
Puur zilver met 65 GigaHertz bandbreedte.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Lengte (cm)

Prijs

80

e

86,25

80

e

150,00

80

e

150,00

80

e

270,00

80

e

300,00

80
80

e
e

339,00
950,00

Tide

Integration Hybrid

MC Silver IT MKIII Bal.

Second

MC Platinum Hybrid MKII

Stereo interlinks
Symmetrisch

Bij coaxiale (asymmetrische) kabels wordt de afscherming tevens benut als retourlijn. Bij symmetrische kabels wordt voor de retourlijn een tweede, identieke signaalader toegepast en functioneert de afscherming alleen als afscherming. E.e.a. maakt de verbinding stabieler en vooral “stiller”. Bij symmetrische verbindingen wordt de afscherming aan de
zendende kant met de massa verbonden. Aan de ontvangende kant wordt de afscherming niet aangesloten (de afscherming is “zwevend”). Het is echter ook mogelijk om met symmetrische kabels gebalanceerde verbindingen te realiseren. Hierbij wordt de massa aan beide zijden verbonden en worden in plaats van de 2-polige RCA connectoren, speciale
3-polige connectoren benut. Deze zogenaamde XLR connectoren worden op verzoek en zonder meerprijs gemonteerd.

Flexicon B4 / Flexicon Mobile / Tide / D102III/3T Hybrid / Integration Hybrid / Second / MC Silver IT MKIII Balanced /
MC Platinum Hybrid MKII Balanced
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Flexicon B4
Flexicon Mobile
Tide

Slechts 4mm in diameter! Hulliflex 4.0.
als B4, maar dan uitgevoerd met 3,5mm stereo minijack naar 2x RCA (tulp).
2-voudig afgeschermde kabel van verzilverd zuurstof vrij koper (OFC) met dikke Hulliflex mantel.
Hierdoor zeer flexibel.
D102III/3T Hybrid
Al jaren op rij de internationale testwinnaar. Referentieklasse. Nu met meerdere 3T aders.
Integration Hybrid
“Fusion” technologie. Dubbel symmetrische uitvoering van de Waterfall. Deze kabel bevat 4
signaaladers welke paarsgewijs en in getwiste vorm zijn aangesloten. De verbinding wordt hierdoor
extreem ‘stil’.
Second
Volledig viervoudig afgeschermende symmetrische kabel op basis van koolstof. Voor alle situaties
waar grotere lengtes worden toegepast.
MC Silver IT MKIII Bal. De allerlaatste ontwikkelingen in zilver (alleen XLR).
MC Platinum
Signaaldrager van puur platina. Volgens kenners: “Probably the best metal based balanced
Hybrid MKII Balanced interconnect on the market today”.

Lengte (cm)		
80
e
100
e
80
e

Prijs
126,50
150,00
165,00

80
80

e
e

209,00
219,00

80

e

300,00

80
80

e 2.649,00
e 7.500,00

Sub Hybrid

Interlinks voor actieve subwoofers

Minisub Hybrid

Minisub Hybrid / Sub Hybrid
Minisub
Hybrid
Sub
Hybrid

Lengte (cm)

Symmetrische kabel met kernen en afscherming van verzilverd zuurstofarm koper (LC-OFC) in crèmekleurige
Hulliflex mantel. Totale diameter slechts 5 mm. waardoor zeer flexibel.
Coaxiale (asymmetrische) kabel op basis van Fusion technologie (Koper, Zink, Zilver legering) en koolstof.
Afscherming verzilverd zuurstof koper (MC-OFC). Kern en afscherming voorzien van koolstof. Gele Hulliflex mantel.

Prijs

500

e

131,00

500

e

279,00

Netkabels
Ook bij de netkabels van Van den Hul wordt gebruik gemaakt van de hybride koolstoftechnologie om een zo
zuiver mogelijk signaal te realiseren.

Mainsserver AC

Mainsserver AC Power Cord / Mainsstream AC Power Cord
Mainsserver AC Power Cord
Mainsstream AC Power Cord

Zeer flexibele netkabel, dubbelparig met koolstof hybride. Voor broncomponenten.
Hoogwaardige netkabel, dubbelparig met koolstof hybride. Voor versterkercomponenten.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Mainsstream AC

Lengte (cm)
150
150

Prijs
e
225,00
e
375,00

Valley
Rock Hybrid
Hill Hybrid
Cliff Hybrid
Mountain Hybrid
Valley

Hill Hybrid

Rock Hybrid

Cliff Hybrid

Mountain Hybrid

Stereo Interlinks 3T serie
Symmetrisch

Valley / Rock Hybrid / Hill Hybrid / Cliff Hybrid / Mountain Hybrid

Prijs
e 419,00
e 489,00
e 749,00
e 899,00
e 1.049,00

River Hybrid
Sea Hybrid
Stereo Interlinks
3T serie
Asymmetrisch

River Hybrid

Sea Hybrid

Nieuwe lijn van coalxiale asymmetriasche interlinke op basis van True Transmission Technology. De kern is gefabriceerd van 3T geleiders. De kern van de River bestaat uit
19 aders van ieder 150 micron breed, omwikkeld met een
extra L.S.C. laag. De afscherming bestaat uit twee lagen
verzilverd koper. De kern van de Sea bestaat uit een enkele
ader van 400 micron breed, gecoated met een laag L.S.C.
en dezelfde afscherming als de River. De klank van deze
interlinks kermerken zich door detail en realiteit.

River Hybrid / Sea Hybrid		 Lengte (cm) Prijs
River Hybrid
Sea Hybrid

1 geleider van 19 getwiste aders (0,15 mm2) en LSC met een afscherming van verzilverd koper.		
1 geleider van 1 massieve kern (0,4 mm2) met LSC met afscherming van verzilverd koper en 3T materiaal.		
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

80
80

e
e

329,00
379,00
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Lengte (cm)
Valley
Kabel op basis van True Transmission Technology, 2 geleiders van 21 getwiste aders van 0,15 mm2		80
Rock Hybrid 2 geleiders van 1 massieve kern (0,4 mm2) met hieromheen 11 getwiste aders (0,15 mm2) en koolstof (LSC).
80
Hill Hybrid 2 geleiders van 1 massieve kern (0,5 mm2) en LSC.		
80
Cliff Hybrid 2 x 2 geleiders (Starquad) van 1 massieve kern (0,4 mm2) met hieromheen 11 getwiste aders (0,15 mm2) en LSC 80
Mountain Hybrid 2 geleiders met 1 massieve kern (0,8 mm2) en LSC.		
80

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Van den Hul is de eerste kabelfabrikant geweest die gebruik maakte een compleet metaalvrije conductor voor zijn interlinks. Het toepassen van Linear Structured Carbon (LSC) vond
als eerste zijn weg in The First, Second en Third. Het veranderen van klankeigenschappen van de kabels na verloop van tijd behoorde hiermee tot het verleden. Het is niet meer dan een
logische stap voorwaarts voor een producent als Van den Hul om ontwikkelingen op het gebied van niet-conventionele geleidende materialen nog eens goed onder de loep te leggen. Het
resultaat van dit tienjarig onderzoek is de True Transmission Technology (3T) van Van den Hul. Het idee is om zoveel mogelijk electronen te gebruiken om de metaalatomen te binden.
Het relatieve ongemak van iets hogere impedantie wordt ruimschoots gecompenseerd door de rigide structuur van het geleidende materiaal. De voordelen van deze technologie zijn
legio: geen mechanische of chemische veroudering, geen metalen lagen tussen de geleiders waardoor chemische activiteiten worden voorkomen, enorme mechanische flexibiliteit,
bestand tegen grote trekkracht, complete stabiliteit bij hogere temperaturen, zeer lange levensduur, zeer korte inspeeltijden (48 uur max.), zeer hoog oplossend vermogen, geen
dynamische limitaties. Alle 3T interlinks zijn voorzien van nieuw ontwikkelde Rhodium plated RCA connectors. De symmetrische kabels worden op verzoek en zonder meerprijs voorzien
van originele Neutrik XLR connectors met verzilverde contacten. Alle symmetrische 3T kabels zijn voorzien van een dubbele afscherming van verzilverd koper.

Air Hybrid
Cloud Hybrid SE
Cloud Hybrid LE
Cumulus Hybrid
Cumulus Hybrid LE
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Cloud Hybrid LE Stereo uitvoering

Cumulus Hybrid Bi-Wire uitvoering

Cloud Hybrid SE Bi-Wire uitvoering

Air Hybrid Bi-Wire uitvoering

Luidsprekerkabels 3T serie
Nieuwe lijn van luidsprekerkabels op basis van True Transmission Technology (3T). Te verkrijgen in verschillende lengtes en in single wire, bi wire en bi amp uitvoering Hieronder de
prijzen van de single wire, bi wire en bi amp sets op de meest gangbare lengte van 250 cm. De kabels worden standaard afgewerkt met 3T Rhodium Berribusconnectoren.

Air Hybrid / Cloud Hybrid SE / Cloud Hybrid LE / Cumulus Hybrid / Cumulus Hybrid LE 		 Lengte (cm) Prijs
Air Hybrid st

4 multistrand 3T aders met een diameter van 2,05 mm en een oppervlakte van 3,31 mm2 (AWG12)
koolstof (LSC) omhuld en voorzien van goudkleurige Hulliflex mantel, stereo.		
Air Hybrid bw
idem, bi-wire.		
Air Hybrid ba
idem, bi-amp.
Cloud Hybrid SE st
4 multistrand 3T aders met een diameter van 3,26 mm en een oppervlakte van 8,36 mm2 (AWG8)
en een centrale aarddraad. Koolstof (LSC) omhuld en voorzien van goudkleurige Hulliflex mantel, stereo.
Cloud Hybrid SE bw
idem, bi-wire.
Cloud Hybrid SE ba
idem, bi-amp.		
Cloud Hybrid LE st
Als Cloud SE echter met blauwe mantel voorzien van geweven kunststof kous (optische upgrade).
Wordt geleverd in aluminium koffer, is ingespeeld en voorzien van een gesigneerd QC certificaat
van de meester zelf. Limited Edition dus op=op, stereo.
Cloud Hybrid LE bw
idem, bi-wire.
Cloud Hybrid LE ba
idem, bi-amp.		
Cumulus Hybrid st
4 multistrand 3T aders met een diameter van 4,62 mm en een oppervlakte van 16,8 mm2!!!! (AWG5)
en een centrale aarddraad. Koolstof (LSC) omhuld en voorzien van goudkleurige Hulliflex mantel, stereo.
Cumulus Hybrid bw
idem, bi-wire.		
Cumulus Hybrid ba
idem, bi-amp.		
Cumulus Hybrid LE st Als Cumulus Hybrid echter met blauwe mantel voorzien van geweven kunststof kous (optische upgrade).
Wordt geleverd in aluminium koffer, is ingespeeld en voorzien van een gesigneerd QC certificaat
van de meester zelf. Limited Edition dus op=op, stereo.		
Cumulus Hybrid LE bw idem, bi-wire.		
Cumulus Hybrid LE ba idem, bi-amp.		
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

2x250
2x250
2x250

e 1.699,00
e 1.999,00
e 2.199,00

2x250
2x250
2x250

e 2.649,00
e 2.899,00
e 3.099,00

2x250
2x250
2x250

e 2.849,00
e 3.149,00
e 3.349,00

2x250
2x250
2x250

e 5.499,00
e 5.799,00
e 5.999,00

2x250
2x250
2x250

e 5.799,00
e 6.099,00
e 6.299,00

Twin

CT-2

Arctic

Skyline

Snowline

Clearwater

CS-122

D-352

Magnum

Luidsprekerkabels
twin leads (per meter)

Zuurstofvrije koperen aders, perfect afgeschermd in vele kleuren afgewerkt. Keuze uit verzilverde aders en hybride opbouw voor
een perfecte afstemming van luidsprekers op de versterker.

Twin / CT-2 / Skyline / Snowline / Clearwater / Arctic / CS-122 / D-352 / Magnum					
			
AWG/mm2 Prijs per M

Wind II

Hulliflex
FEP
LSC Hulliflex
Hulliflex
Hulliflex
Hulliflex
LSC Hulliflex
LSC Hulliflex
LSC Hulliflex

14 / 2,08
18 / 0,82
14 / 2,08
14 / 2,08
14 / 2,08
12 / 3,31
12 / 3,31
10 / 5,26
08 / 8,36

e
e
e
e
e
e
e
e
e

5,00
8,70
7,00
9,00
14,50
17,50
24,50
41,00
60,00

Revelation

Revolution

Luidsprekerkabels
single leads (per meter)

Lijn van zogenaamde “hybride” kabels, die deels uit zuurstofvrij koper bestaan en deels uit koolstof, behalve Third die uit puur
koolstof is opgebouwd, gelijk een diamant.

Wind II / Revolution / Revelation
Wind II
Revolution
Revelation

Verzilverd OFC koper, met koolstof hybride in perzikkleurige mantel.
Verzilverd OFC koper, met koolstof hybride in rode mantel.
Verzilverd OFC koper, met koolstof hybride in rode mantel.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

LSC Hulliflex
LSC Hulliflex
LSC Hulliflex

AWG / mm2
10,5 / 4,76
8,4 / 7,63
5 / 17,07

Prijs per M
e
32,50
e
50,00
e
80,00
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zuurstof arm (OFC) koper in transparante mantel.
zuurstof arm (OFC) koper voor doorvoer in PVC leiding (Custom install).
OFC koper met koolstof hybride in blauwe mantel.
verzilverd OFC koper in witte mantel.
verzilverd OFC koper in transparante mantel.
verzilverd OFC koper in witte mantel.
verzilverd OFC koper met koolstof hybride in gele mantel.
verzilverd OFC koper met koolstof hybride in bruin metallic mantel.
verzilverd OFC koper met koolstof hybride in rode mantel.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Twin
CT-2
Skyline
Snowline
Clearwater
Arctic
CS-122
D-352
Magnum

Inspiration

Luidsprekerkabels
bi-wire leads (per meter)

In sommige gevallen is het gewenst om luidsprekers met lengtes op maat per unit aan te sturen, oftewel te bi-wiren. Specifiek voor dit
doel zijn de bi-wire uitvoeringen van Van den Hul.
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Inspiration Hybrid 		 AWG / mm2 Prijs per M
Inspiration
Afgeschermde bi-wire kabel op basis van Fusion technologie. Koper, zink en
Hybrid
zilver met koolstof hybride.
		

LSC Hulliflex

12 / 3,31

e

139,00

CS Series

enkelvoudige kabels (per meter)
De enkelvoudige CS kabels worden toegepast als interne luidsprekerbekabeling, voor bedrading van wisselfilters en voor
modificaties in versterkers. Leverbaar in verschillende diameters met groene, rode, blauwe of zwarte mantel.

CS Series

CS 12 / CS 14 / CS 16 / CS 18 		 AWG / mm2 Prijs per M
CS 12
CS 14
CS 16
CS 18

verzilverd OFC koper.
verzilverd OFC koper.
verzilverd OFC koper.
verzilverd OFC koper.

Hulliflex
Hulliflex
Hulliflex
Hulliflex

12 / 3,31
14 / 2,08
16 / 1,31
18 / 0,82

e
e
e
e

6,50
8,25
4,50
2,70

SCS Series

enkelvoudige kabels (per meter)
Silvercoated high purity matched crystal OFC. Voor wanneer topkwaliteit interne en externe luidsprekerkabel en interne bedrading
voor versterkers vereist is. Leverbaar in verschillende diameters met rode of zwarte mantel. Teflon geïsoleerd.

SCS Series

SCS 4 / SCS 6 / SCS 12 / SCS 16 		 AWG / mm2 Prijs per M
SCS 4
SCS 6
SCS 12
SCS 16

verzilverd OFC koper.
verzilverd OFC koper.
verzilverd OFC koper.
verzilverd OFC koper.

Teflon
Teflon
Teflon
Teflon
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

04 / 21,1
06 / 13,3
12 / 3,31
16 / 1,31

e
e
e
e

171,00
99,00
25,50
18,50

Symmetrisch voor audio (per meter)
Onafgewerkte symmetrische kabels voor audiotoepassingen.

D102mkIII/3T Hybrid

RCA / Cinch

Lijnniveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.

Adapter RCA > BNC

Adapter BNC > RCA

LSC Hulliflex

7,3

Prijs per M
e
30,00

BERRI-bus

Van den Hul Connectoren
Om de kabels op hetzelfde hoge niveau te kunnen afwerken als de complete sets zijn alle gebruikte connectoren ook los verkrijgbaar. Geschikt voor vele diameters, veelal verguld en met teflon binnenwerk.

Diverse Connectoren		
RCA / Cinch
Adapter BNC > RCA
Adapter RCA > BNC
BERRI-bus met
Spade of Banana
Schroef Spades (4)
Schroef Banana (4)

C 4.0 / 5.5 / 7.3 / 8.0 / 8.4 / 9.0 / 11.3 / 12.0
Naar keuze blauw of rood.
Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart. 		
Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart. 		
Soldeerbare connector met afschroefbare spade
Wordt geleverd in 4,5 ,6,5 , 8,3, 10 en 13,2 mm. uitvoering
of banana.
Levering per set van 4 (2 x rood / 2 x blauw)
Schroefbare spade connector.
Set van 4 stuks
Schroefbare banana connector.
Set van 4 stuks
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Prijs
e
25,00
e
12,00
e
12,00
e
e
e

96,00
45,00
45,00
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D102mkIII/3T Hybrid Onafgewerkt		 diameter (mm)

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Interconnect kabels

Antennekabels
Lengte (mtr)		
0,8		
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0
Name Antenna 				 e 90,00 e 94,00 e 98,00 e 102,00 e 106,00 e 110,00 e 122,00

Video- en datakabels
Lengte (mtr)		
0,8		
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0
7,5
USB Ultimate			 e 319,00			e 369,00 e 419,00 e 469,00 e 519,00 e 719,00
HDMI ULTIMATE 4K HEAC 		
e 98,00			e 109,50 e 121,00			e 149,00 e 202,00 e 322,00

Kabels voor digitale signaaloverdracht (single interlinks)
Lengte (mtr)		
0,8		
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
Coaxiaal (asymmetrisch)
Digicoupler
e 132,00 e 139,00 e 146,00 e 153,00
Symmetrisch
AES-EBU (alleen met XLR) e 175,00 e 180,00 e 185,00 e 193,00
Optisch
Optocoupler MKII (Tos/Tos) 			e 72,50			e 93,00 e 114,00 e 134,50 e 155,50

Kabels voor subwoofer aansluitingen (single interlinks)
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Lengte (mtr)		 1,0 		
1,5
2,0
3,0
5,0
7,5
10,0
Sub
e 119,00 e 139,00 e 159,00 e 199,00 e 279,00 e 359,00 e 399,00
Minisub
e 99,00 e 105,00 e 112,00 e 118,00 e 131,00 e 145,00 e 151,00

Stereo Interlinks																					
Lengte (mtr)			0,8				1,0 				1,2				1,5		
Coaxiaal (asymmetrisch)																	
Name
e 86,25 e
90,00 e
94,00 e
98,00
Bay C5 Hybrid
e 150,00 e 155,00 e 160,00 e 172,50
Wave
e 150,00 e 160,00 e 170,00 e 185,00
First Metal Screen
e 270,00 e 315,00 e 360,00 e 430,00
First Ultimate MKII
e 300,00 e 355,00 e 410,00 e 480,00
Orchid
e 339,00 e 414,00 e 489,00 e 669,00
MC Silver IT 65G
e 950,00 e 1.125,00 e 1.325,00 e 1.590,00
Symmetrisch
Flexicon B4
Flexicon Mobile
Tide
D102mkIII/3T Hybrid
Integration Hybrid
Second
MC Silver IT MKIII Bal.
MC Platinum MKII Hybrid

e 150,00
e 150,00
e 165,00 e 175,00
e 209,00 e 219,00
e 219,00 e 244,00
e 300,00 e 339,00
e2.649,00 e 3.099,00
e7.500,00 e 9.375,00

e 160,00
e 160,00
e 185,00 e 200,00
e 229,00 e 244,00
e 269,00 e 309,00
e 369,00 e 414,00
e 3.549,00 e 4.249,00
e11.250,00 e14.000,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

Netkabels								
Lengte (mtr)		1,5		 2,0		2,5
Mainsserver AC Pow. Cord e 225,00 e 250,00 e 275,00
Mainsstream AC Pow. Cord e 375,00 e 425,00 e 475,00

Kabels voor draaitafel aansluitingen
Lengte (mtr)		
1,0 		 1,2		 1,5
Coaxiaal (asymmetrisch)
Isis
e 156,00 e 162,00 e 171,00
Thames
e 187,50 e 195,00 e 206,00

3T STEREO INTERLINKS
Asymmetrisch 		0,8		1,0		 1,2		 1,5
River
e 329,00 e 359,00
e 389,00 e 434,00
Sea
e 379,00 e 419,00
e 459,00 e 499,00
Symmetrisch 		 0,8		
1,0		
1,2		
1,5
Valley
e 419,00 e 459,00 e 499,00 e 569,00
Rock
e 489,00 e 564,00 e 639,00 e 749,00
Hill
e 749,00 e 824,00 e 899,00 e 1.009,00
Cliff
e 899,00 e 999,00 e 1.099,00 e 1.249,00
Mountain
e1.049,00 e 1.100,00 e 1.249,00 e 1.499,00

3T STEREO LUIDSPREKERKABELS (per set)

2,5		
1.999,00 e
2.899,00 e
3.149,00 e
5.799,00 e
6.099,00 e

3,0		
4,0		
5,0
2.099,00 e 2.299,00 e 2.499,00
3.099,00 e 3.499,00 e 3.899,00
3.349,00 e 3.749,00 e 4.199,00
6.199,00 e 6.599,00 e 6.999,00
6.499,00 e 6.899,00 e 7.299,00

Bi amp 		
2,0		
Air
e 2.099,00 e
Cloud SE
e 2.899,00 e
Cloud LE
e 3.149,00 e
Cumulus
e 5.599,00 e
Cumulus LE
e 5.899,00 e

2,5		
2.199,00 e
3.099,00 e
3.349,00 e
5.999,00 e
6.299,00 e

3,0		
4,0		
5,0
2.299,00 e 2.499,00 e 2.699,00
3.299,00 e 3.699,00 e 3.999,00
3.549,00 e 3.949,00 e 4.349,00
6.399,00 e 6.799,00 e 7.199,00
6.699,00 e 7.099,00 e 7.499,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
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Bi wire 		
2,0		
Air
e 1.899,00 e
Cloud SE
e 2.699,00 e
Cloud LE
e 2.949,00 e
Cumulus
e 5.399,00 e
Cumulus LE
e 5.699,00 e

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

Stereo		
2,0		
2,5		
3,0		
4,0		
5,0
Air
e 1.599,00 e 1.699,00 e 1.799,00 e 1.999,00 e 2.199,00
Cloud SE
e 2.449,00 e 2.649,00 e 2.849,00 e 3.049,00 e 3.249,00
Cloud LE
e 2.649,00 e 2.849,00 e 3.049,00 e 3.449,00 e 3.849,00
Cumulus
e 5.099,00 e 5.499,00 e 5.899,00 e 6.699,00 e 8.668,50
Cumulus LE
e 5.399,00 e 5.799,00 e 6.199,00 e 6.599,00 e 6.999,00

D-501 Hybrid

D-502 Hybrid

D-501 Silver Hybrid

RCA 4.0

TAC
Isis

Toonarmbekabeling
en Connectoren
Voor de perfecte interne afwerking van de toonarmen heeft Van den Hul speciale interne bekabeling ontwikkeld. Uiteraard zorgt
gebruik van deze bekabeling voor de beste afstemming op de Van den Hul elementen.

Thames
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Prijswijzigingen, druk- en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden

MCS150MS / D-501 Hybrid / D-502 Hybrid / D-501 Silver Hybrid / TAC / RCA 4.0 / Arm Link / Isis / Thames		
MCS150MS
Kabel voor in de toonarm. Puur zilver.
Set van 4 x 50 cm. in 4 kleuren.
D-501 Hybrid
Symmetrische kabel van toonarmconnector naar versterker. Verzilverd koper met koolstof.
Mono uitvoering.
D-502 Hybrid
Als D-501 Hybrid echter in stereo uitvoering met centrale aarddraad. 		
D-501 Silver Hybrid
Als D-501 Hybrid echter met puur zilver geleiders.
Mono uitvoering.
TAC
Toonarmconnector SME norm. 5 pin 270° in haakse of rechte uitvoering. Past exact op D-502. 		
RCA 4.0
RCA/Cinch connector geschikt voor D-501 en D-502. 		
Arm Link 		Compleet gemonteerde kabel van toonarm naar phono-input bestaande uit kabel D502, toonarmconnector (TAC) en
2 x cinch connector (RCA 4.0). Totale lengte 1,2 mtr. 		
Isis vanaf 1mtr
Coaxiale (asymmetrische) interlink voor aansluiting van platenspeler/ phono pre-amp naar versterker. Kern en
afscherming van verzilverd zuurstofarm koper (OFC) in helder rode Hulliflex mantel. Stereo uitvoering
met centrale aarddraad. Set van 1 meter.		
Thames vanaf 1mtr
Coaxiale (asymmetrische) interlink voor aansluiting van platenspeler/ phono pre-amp naar versterker. Kern en
afscherming van verzilverd zuurstofarm koper (OFC) met koolstof in donker rode Hulliflex mantel. Stereo uitvoering
met centrale aarddraad. Set van 1 meter.		

Pole Checker

Prijs
e
94,00
e
30,00
e
56,00
e
135,00
e
46,50
e
25,00
e

264,00

e

156,00

e

187,50

Headshell Link Evo

Spindle Oil

Cartridge
mounting set

TLF Oil

Accessoires
Voor het werk van de professional
heb je uiteraard ook de spullen van
de professional nodig. Hiervoor zijn
de accessoires van Van den Hul. Je
zult maar zonder zitten...

Tracking Force Meter

Cartridge clip

Accessoires		
Headshell Link Evo
Cartridgeclip 1.0
Cartridgeclip 1.2
Cartridge mounting kit
Spindle oil
TLF oil
Spirit level
Tracking Force Meter
Pole checker
Solution

Prijs

Headshell bedrading bestaande uit 4 x 3,5 cm MCS-150 puur zilverdraad in 4 kleuren.
Voorzien van cartridgeclip 1.0 aan de ene en cartridgeclip 1.2 aan de andere zijde.		
Vergulde cartridgeclip 1,0 mm.
per set van 4
Vergulde cartridgeclip 1,2 mm.
per set van 4
Naaldborstel, schroevendraaier, 2 x ring en 4 x schroefje (hoogste kwaliteit) 		
Speciale smeerolie voor lagers in hoogwaardige apparatuur. Per flesje van 20cc.		
Speciale smeerolie voor bewegende mechanieken. Per flesje van 20cc. 		
Waterpasje voor op de toonarm voor perfecte afregeling 		
Zeer nauwkeurige (+/- 0,002 gram) meter met touchscreen en digitale uitlezing 		
Handig hulpmiddel om een audio installatie op de correcte manier aan te sluiten. 		
Contactreiniger voor chassisdelen en luidsprekerklemmen. 		
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

65,00
9,00
9,00
45,00
39,50
39,50
32,50
92,50
29,50
39,50

