Beginnen:
Luister eerst naar je favoriete muziekstuk op je eigen
geluidsinstallatie.
Beluister helzelfde muziekstuk opnieuw, maar dan nu met je
nieuwe SpinX kabels.
Heel vaak hoor je het verschil direct. Indien het stereobeeld niet
direct helder is, laat dan de muziek langer doorspelen. Het spineffect heeft tijd nodig om invloed op de apparatuur te krijgen.
Dat kan in sommige gevallen we 1 tot 2 uur duren.
Garantie:
De garantie is 3 jaar en omvat alle materiaal- en fabricagefouten.
Retourneer het defecte product on-gemodificeerd aan het
verkooppunt en u ontvangt een nieuw exemplaar.

SpinX Cables
www.spinxcables.com
www.spindeco.fi

OPTIMALISEER...
Extreem luistergenot
Het Goozy Bump effect
Energie uit de muziek
Intens gevoel

WAAROM SPINX KABELS
VEEL BETER KLINKEN

SpinX-voedingskabel 1.5/2.7
• Lengte 1,5 / 2,7 meter
• Schuko-steker is rhodium
geplateerd

• Standaard IEC-steker
• CE Keurmerk

Het technologische effect van SpinX-kabels:
Het Spinsignaal heeft geen verliezen en is super snel.
Het Spin-effect wordt gekopieerd naar andere kabels en
alle aangesloten apparaten.
SpinX-kabels werken op elk aangesloten audioapparaat,
waarbij de geluidskwaliteit en prestaties van alle soorten
signaalbronnen wordt verbeterd.
De vermogenstoevoer en de weergave van snelle pieken
door de versterker, wordt aanzienlijk verbeterd.
De spin-effecten zoals die hierboven zijn omschreven
worden ondersteund door studies naar spintronics over
de gehele wereld.
SpinX kabels verminderen het energieverbruik van de
aangesloten apparaten.

SpinX Stroomkabel
distributie1.5
• Lengte 1,5 meter
• Schuko-steker is rhodium
geplateerd

• 3- voudige wandcontactdoos
• CE Keurmerk

Het effect van SpinX kabel op de geluidsweergave:
De hogere resolutie zorgt voor een betere weergave
van microdetails.
Betere, snellere en meer gedetailleerde
signaalpieken. Vooral ook een hoorbaar betere
laagweergave en lijkt of het achtergrondgeluid
verdwijnt, waardoor je meer definitie krijgt.
SpinX kabels elimineren groepslooptijd, alle
frequenties worden met dezelfde snelheid verplaatst.
Het stereobeeld is zeer gedetailleerd en wordt
driedimensionaal en natuurgetrouw weergegeven.

SpinX luidsprekerkabels 3.0
• Lengte 2 x 3,0 meter
• Vergulde banaanstekers

