
Beste John, 

 

Hierbij mijn bevindingen met betrekking tot de Magic Link Zuiver Zilver jumper sets. 

Mocht je besluiten het verslagje te plaatsen op je site, graag alleen met vermelding van 

initialen. 

 

Woensdag 10 Februari de door jou speciaal gemaakte Magic Link Zuiver Zilver jumper sets 

ontvangen. 

Sneller dan verwacht, gelijk dus uitpakken, bekijken en aansluiten. 

Je maakt werkelijk een fantastisch mooi product, prachtige materialen en ook heel fraai 

gemaakt, ik zou niet weten welke kabel fabrikant dit mooier en/of beter zou kunnen terwijl ik 

toch al een jaartje of 45 met audio in de weer ben, ik denk dit dus te kunnen beoordelen. 

De lange jumperset (50 cm) aangesloten tussen de eindversterkers en de luidsprekers, de korte 

set (30 cm) echt als jumper gebruikt om de biwire aansluitingen op de luidsprekers te 

jumperen.(ik geloof niet in biwiring hoewel ik het wel heb geprobeerd om het geluidsbeeld te 

vergroten doch zonder het gewenste resultaat, beeld werd groter doch met vage plaatsing, zie 

verder in dit verslag) 

 

De eerste luister indruk, na 10 minuten, liet al het gewenste resultaat horen, zuiver zilver geeft 

inderdaad niet dat vervelende scherpe randje om het hoog en hoog midden dat verzilverde 

OFC kabels wel geven en daar was de aanschaf van de Magic Link Zuiver Zilver jumpers in 

eerste instantie door ingegeven, de investering had z'n geld dus al opgebracht. 

 

Maar nu de bonus. 

Na twee dagen inspelen - ik ben van mening dat een kabel na twee dagen zijn maximale 

capaciteiten moet laten horen, hoewel ik mij realiseer dat er na langer inspelen nog best wat 

marginale verbeteringen kunnen optreden - constateer ik een enorme verbetering in het 

geluidsbeeld. 

Geloof me, het is geen kleine verbetering maar écht enorm. 

Waar ik bij gebruik van mijn oude kabels altijd een wat klein geluidsbeeld had, min of meer 

als een bol tussen de luidsprekers, geven de Magic Link Zuiver Zilver jumpers een enorm 

groot, breed, diep en jawel, ook hoog geluidsbeeld, terwijl het bekend verondersteld mag 

worden dat juist hoogte in het geluidsbeeld één van de moeilijkste parameters is om te 

bereiken. 

 

De plaatsing in het geluidsbeeld in daarbij onveranderd nauwkeurig gebleven, 

 

Het moge duidelijk zijn uit mijn verslag, jouw Magic Link Zuiver Zilver jumpers kunnen niet 

meer stuk. 

Zéér aanbevelenswaardig. 

Eén groot nadeel hebben ze echter wel, ik moet verdorie mijn gehele muziek collectie 

opnieuw ontdekken, maar ach, zo erg is dat nu ook weer niet. 

 

Groeten, 

Jan 

 

 

 

 

 


