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SHUNYATA VENOM-3

Shunyata Research is een Amerikaanse 
producent van bekabeling en netspan-
ningproducten. Het bedrijf is gesticht 
door Caelin Gabriel, voorheen werk-
zaam bij de NSA als ontwikkelaar van 
ultra-laag-niveau signaal detectiesys-
temen. Shunyata (de naam is afkomstig 
uit het boeddhisme en betekent zoveel 
als ‘leegte’ of ‘nietsheid’) heeft daarmee 
een unieke wetenschappelijke basis 

op het gebied van signaalisolatie en 
stroomlevering. De eigen(wijze) bena-
dering van het concept ‘schoon signaal’ 
is in alle geledingen van de Shunyata 
producten te zien: van de unieke weef-
methode van de netkabels (de Helix 
Geometry®) en de ontwikkeling van 
unieke hoogfrequent eliminerende 
materialen (eveneens gepatenteerd) 
tot en met de productie van hun eigen 
ultrapure koper. De netsnoeren van 
Shunyata zijn de referentie standaard 
voor zowel de consumenten- als profes-
sionele markten.

Een exponentiële verbetering

Shunyata ontwierp onlangs ‘s werelds 
meest effectieve en best verkochte 
voedingskabel: de Venom-3. Deze 
kabel biedt een exponentiële verbe-
tering ten opzichte van elke andere 
kabel in dezelfde prijsklasse. Shunyata 
Research heeft zwaar geïnvesteerd in 
aangepaste matrijzen en automatisering 
van processen om een high perfor-
mance netsnoer te creëren die 3-5 
keer de kosten overtreft. De Venom-3 is 
vervaardigd met behulp van Shunyata’s 

exclusieve, hoge prestaties aangegoten 
AC aansluitingen. 
De Venom-3 heeft het allemaal: 
gebouwd met beter metaal, met een 
betere afscherming en een betere gelei-
ding. De Venom-3 is ook zeer flexibel 
en gemakkelijk te plaatsen in zelfs de 
meest kleine ruimtes en kan met gemak 
om een scherpe hoek heen, dat is op 
zichzelf een uniek kenmerk. Belangrijker 
nog, dit “Product van het Jaar Award” 
winnende kabel biedt ongeëvenaarde 
prestaties tegen een prijs die de alle 
muziekliefhebbers kunnen veroorloven. 
U zult niet geloven wat deze kabel met 
het geluid van uw systeem doet. 100% 
Muzikaliteit direct gegarandeerd. Het 
Venom-3 netsnoer is waarschijnlijk het 
mooiste voorbeeld van Shunyata Rese-
arch om producten met dramatische 
kracht prestaties te leveren tegen een 
uitstekende prijs.

Wij dagen u uit om de Venom-3 zelf in 
uw systeem te beoordelen! Adviesver-
koopprijs:€e€195,- voor 1,75 meter.

100%
Muzikaliteit!

Het bekroonde Shunyata Venom-3 netsnoer is het referentie instapmodel met een prijs 

die elke muziekliefhebber zich kan veroorloven: U Zult Niet Geloven Hoeveel Beter Uw 

Systeem Zal Klinken!
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