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Top high-end

voor een
(veel) lagere prijs?
CASSIOPEIA SETI AUDIO KABELSERIE
Het testen van audiokabels behoort bij bijna alle recensenten ter wereld tot één van de meest gevreesde
taken. Ten eerste weten we allemaal dat de klankmatige eigenschappen van kabels bij weergave op verschillende audiosystemen, ineens als bij toverslag kunnen veranderen. En door die vermeende wispelturigheid kun je lelijk je handen branden bij het de hemel in prijzen óf de grond inschrijven van een product.

In deze test wordt het door de fabrikant allemaal nog veel spannender gemaakt. De ontwerper van dit gloednieuwe kabelmerk beweert namelijk dat hij
kabels kan maken die opgebouwd zijn
uit grondstoffen en contactmaterialen
die de grootste high-end kabelfabrikanten ter wereld alleen maar voor hun
veel duurdere producten gebruiken! Dat
ze daarbij ook nog eens beter zouden
presteren en als klap op de vuurpijl, ook
nog eens verschillende keren goedkoper zijn, brengt het op het randje van
volstrekte ongeloofwaardigheid. Ik snap
dus helemaal als u nu waarschijnlijk een
diepe gaap niet kunt onderdrukken en
er eigenlijk gewoon geen bal van gelooft. Ik dus in eerste instantie ook niet
en vandaar deze test!
Knowhow

Cassiopeia is een merknaam van ontwerpbureau Concept & Design argenturen. De basis van dit bureau ligt oor-

spronkelijk helemaal niet op het gebied
van audiotoepassingen en men heeft
zich tot voor enige jaren geleden, vooral beziggehouden met het op de markt
brengen van allerlei geavanceerde technische producten. De ontwikkelingen
van dit bureau en hun partners kunnen
we dan ook vinden in lucht- en ruimtevaart, energiecentrales, defensiemateriaal, F1 auto’s en vele andere artikelen. Eigenaar en industrieel ontwerper
van Concept & Design argenturen, Ronald Overbosch, is naast zijn werk voor
bovengenoemde hoogtechnologische
bedrijven ook al vele jaren een fervent
muziekliefhebber. En mede doordat hij
ontzettend veel knowhow heeft opgedaan met onder andere het ontwikkelen van zeer betrouwbare verbindingen
voor bovenstaande toepassingen, werd
ook de weg vrijgemaakt om zijn kennis
te gaan benutten voor hoge kwaliteit
audio. Cassiopeia is geboren!
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Cassiopeia SETI

De SETI kabelserie is slechts een deel
van de 49(!) kabelmodellen die het merk
inmiddels op de markt heeft gebracht.
Er is heel lang en hard aan deze producten gewerkt met als ultieme doel de
audiowereld wakker te schudden door
het aanbieden van echte top high-end
kabels voor heel scherpe prijzen! Deze
SETI serie is hiervan pas nog maar het
begin. Inmiddels zijn er ook al de eerste modellen van de Ultimate lijn beschikbaar die nog hoger is gesitueerd.
De hier geteste modellen zijn vooral bedoeld om ook met meer eenvoudige apparaten het zo typerende grote ‘high-end
achtige ruimtebeeld’ met veel zuiverheid
en beleving neer te zetten. Naast de
technische basisaspecten waarin zelfs
enkele exotische materialen voorkomen
waaronder gemalen speksteen als isolator, is er door Ronald een uitgekiende
constructie van isolatie en geleiding bedacht, waarvan de laatste is opgebouwd
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met drie gelaagde metaalsoorten in een
nauwkeurig gedefinieerde samenstelling. Zuiver zilver als centrale geleider en
koper met nog een metaal wat C & D Ultra Sense is genoemd, voor de binnenste metalen. De SETI lijn is duidelijk herkenbaar aan zowel de dicht gevlochten
zilverkleurige metalen kous, als wel de
bijzonder dure en afwijkende connectoren, die vooral gehoormatig zijn bepaald.
Zo zijn bijvoorbeeld de relatief kostbare
en zeer goede Furutech stekkers aan de
Cepheus netkabels, ook te vinden op
een aantal typen van ’s werelds beste
en vaak ook meest kostbare kabelmerken. Furutech is ook te vinden bij de
spadeverbindingen van de Perseus luidsprekerkabels terwijl er bij de single ended interlinks van de bekende Eichmann
bulletpluggen gebruik is gemaakt. Naast
deze technologische materiaalslag is er
tijdens de ontwikkelingsfase vooral heel
veel geluisterd. Geluisterd naar prototypen kabels maar ook naar de combinatie kabel, connectoren en de interactie
met een hele reeks aan gebruikte apparaten. Naast Ronald zelf, is hierbij veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten
van een select groepje van zeer geoefende luisteraars die de winkel van King
Audio in Velp, als thuisbasis hebben.
Verrassend en zeer verheugend is dat
bij deze luistersessies bij King Audio onder andere gebruik is gemaakt van Unison Research SE buizenversterkers (S8
en Sinfonia) en het North Star Design
T192 loopwerk met Extremo DAC. Als
referentie maak ik zelf namelijk ook gebruik van dezelfde cd combinatie en van
een Unison Research Performance, de
grote broer van de Sinfonia.
Luisteren

Voor de test is door de fabrikant de
complete SETI serie bij mij aangeleverd,
welke naast de Andromeda Alfa analoge

interlink, bestaat uit de Andromeda Delta digitale interlink, Perseus luidsprekeren Cepheus netkabel. Als extra heeft
ook één van de eerste interlink exemplaren van de nieuwe en hoger gesitueerde
SETI Ultimate serie, zijdelings meegelopen. Naast een grondige inspeelperiode heb ik geprobeerd om een eventuele
verkeerde match zoveel mogelijk uit te
sluiten en heb ik in wel zes(!) verschillende luistersituaties de kabels grondig
uitgeprobeerd. Daarbij zijn ze vergeleken met de reeds in die situaties aanwezige kabels van een aantal zeer bekende en grote merken, evenals de door
mij gebruikte eigen exemplaren in mijn
eigen akoestisch nauwkeurig gecontroleerde luisterruimte die meestal wel een
heel stuk duurder waren. Zeer verheugend vind ik dat uiteindelijk alle situaties
verregaande consistente resultaten opleverden, hoewel net als bij alle andere
verkrijgbare kabels, de ene setsamenstelling en akoestiek er beter bij paste
dan de andere. Wanneer de kabels net
aangesloten worden, is de eerste indruk
die van een enigszins diffuus maar ook
beheerst en inderdaad ruimtelijk en met
veel verfijning neergezet geluidsbeeld.
Na een poosje spelen verminderd dit
diffuse aspect gelukkig sterk en komen
eigenschappen als rust, weinig versmering en een subjectief ervaren lagere
vervorming met nog grotere ruimtelijkheid, naar voren. Eigenlijk erg goed dus
en eenmaal ingespeeld lijken de kabels
hierdoor wel een beetje op de door mij
zeer gewaardeerde producten van het
Amerikaanse Synergistic Research.
Alle SETI kabels dragen hier in dezelfde
mate aan bij en dat zegt al meteen dat
het met de consistentheid van fabricage, filosofie en ontwikkeling wel snor zit.
Ik kan mij goed voorstellen dat mensen
snel wennen aan dat ruimtelijke, schone, beheerst sprankelende beeld en dat

veel systemen in de lagere prijsklasse
er behoorlijk door kunnen opknappen.
Maar zoals bij alles heeft zo’n type geluid ook een keerzijde want niet geheel
toevallig had ik tijdens deze Cassiopeia
test, de beschikking over een bovengemiddeld groot aantal kabels van door
de wol geverfde topfabrikanten als Siltech, Synergistic Research, White Gold
(= fabrikant van I2s digitale kabel van
North Star Design), MIT, Kemp Elektroniks, Essential Audio Tools, Van den
Hul en Nirvana. Wat zou het voor veel
mensen mooi zijn als zo’n nieuwe goedkopere ‘underdog’, de gevestigde orde
helemaal weg zou weten te spelen. Nu,
hiermee moet ik u toch wat teleurstellen,
want dat is niet wat er gebeurde. In directe vergelijking tussen de Cassiopeia
SETI kabelserie en de genoemde grote
fabrikanten vind ik dat deze nieuweling
vooral een andere invulling weet te geven aan aspecten als tonale balans en
energieoverdracht. Het grootste verschil
is dat het lijkt of de SETI kabels zich afhankelijk van de muziek, wat al te veel
inhouden op vooral dit laatste aspect.
Rockmuziek klinkt daardoor bijvoorbeeld
wat minder energierijk en krachtig dan
ik normaal gewend ben. En dat is iets
waar merken als bijvoorbeeld MIT en
Nirvana juist heel sterk in zijn. Daarentegen is het grootste positieve verschil
het ruime, luchtige ruimtebeeld met veel
definitie en rust. De weergave klinkt erg
schoon. Ten dele wordt dit denk ik veroorzaakt doordat er duidelijk goede materialen, een doordachte constructie en
iemand met kennis van zaken aan heeft
gewerkt. Toch wordt dit rustige en schone ook deels bereikt door het verminderen van body in het (lage)middengebied.
Hierdoor komen de hogere harmonischen verhoudingsgewijs wat duidelijker tot uiting wat meer transparantie
suggereert. Een interessant onderdeel
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waarbij de grootste verschillen hoorbaar zijn, is de vergelijking tussen de
€ 1.700,- dure White Gold I2s kabel, die
bij North Star Design als ultieme kabel
erbij gekocht kan worden, en de slechts
€ 299,- kostende Cassiopeia SETI Andromeda Alfa coaxiale digitale interlink.
Een enorm prijsverschil. Helaas gaat
deze vergelijking al bij voorbaat enigszins mank doordat I2s op een heel andere manier qua dataoverdracht werkt dan
de digitale coaxiale aansluiting waarop
de Alfa moet worden aangesloten. Toch
was dit de uitdaging waar het om ging
en verschillende klanten van King Audio
zouden deze Cassiopeia zelfs prefereren boven de veel duurdere White Gold
variant. Al bij de eerste klanken snap ik
al waarom, want met de digitale Alfa kabel klinkt het meteen warmer, beheerster en een beetje op analoge wijze omarmend. Er is bij beide varianten veel
informatie en weinig versmering waarneembaar, waarbij de White Gold kabel
in een directe vergelijking wat ‘witter’
en hoekiger klinkt. Ook maakt hij deze
North Star cd-speler combo, een stuk
kritischer ten opzichte van de rest van
de setsamenstelling. Ik kan mij dus heel
goed voorstellen dat mensen het prijsverschil er niet voor over hebben of de
Alfa zelfs gewoon aangenamer vinden
spelen. Maar dat is voor mijzelf nooit de
reden geweest om deze speler te kiezen. Ook gaan we dan voorbij aan de
voordelen die een I2s verbinding heeft
als deze op de Extremo DAC wordt gebruikt! Samen met de White Gold kabel
laat deze namelijk meteen het voor mij
zo kenmerkende holografische 3D ruimtebeeld horen en het penibel volgen van
de timbres van alle instrumenten. Zonder deze verbinding en White Gold kabel, wordt de speler inderdaad meer
vergevingsgezind en wat warmer en rustiger. Maar het offer is in mijn ogen toch

aanzienlijk. Want naast het minder ervaren van de 3D posities van zaal en muzikanten, daalt ook de absolute resolutie,
de accuratesse van weergegeven timbres en het gevoel er daadwerkelijk ‘bij’
te zijn. Zaken die ik nu eenmaal heel belangrijk vind in mijn muziekbeleving. Het
is dus voor ieder de keuze. Maximale realiteit met de dure White Gold of een
vooral prettige meer vergevingsgezinde
weergave met de Alfa. Mensen die vallen voor de weergave van analoge lp’s
zullen misschien meer neigen naar de
Alfa terwijl luisteraars die meer de realiteit willen benaderen de White Gold I2s
verbinding zullen kiezen. Als laatste nog
even in vogelvlucht de zijdelings meelopende duurdere SETI Ultimate analoge
interlink. Deze maakt gebruik van een
heel andere kabelopbouw en geleiderkeuze dan de hier eerder besproken modellen. Zo zijn de connectoren nu mooie
Furutechs terwijl de gevlochten metalen kous is vervangen door een conventioneler exemplaar van een gevlochten
zwarte kunststof. Qua weergave was dit
duidelijk een andere kwaliteit. Het eerste wat opvalt, is de pregnante en goed
gedefinieerde laagweergave die een solide fundament weet te vormen onder
alle muziek. De typische diffusiteit bij het
inspelen van de goedkopere SETI lijn,
is ook hier nog in geringe mate aanwezig maar is wel sneller verdwenen. De
klankbalans en ruimtebeeld hebben nog
wel wat van de herkenbare Cassiopeia
signatuur (veel informatie bij weinig versmering), maar ook meer omlijning, definitie en vooral kracht gekregen. Hierdoor is de klankbalans wat neutraler en
zijn de kabels beter inzetbaar voor een
hoger niveau audiocomponenten.
Conclusie

Dit geheel nieuwe kabelmerk heeft mij
bijzonder aangenaam weten te veras-

sen. De kabels bezitten een geheel eigen styling, zijn bijzonder goed afgewerkt, bezitten eersteklas connectoren,
een weergave met een geheel eigen
herkenbare klanksignatuur en vooral een
absurd goede prijs/kwaliteitsverhouding.
Toch kan zo’n duidelijke eigen klanksignatuur zowel een voordeel als nadeel
zijn. De meest succesvolle combinaties waren uiteindelijk diegenen waarbij de set al van nature zowel een ietwat
up-front middengebied als een duidelijk
aanwezig middenlaag bezat. Bij aansluiting van de SETI serie ontstond er in die
situaties een homogeen geheel, waarbij de voordelen van deze kabels zoals
rust, transparantie en weinig versmering,
het beste tot uiting kwamen. Samengevat, een heel nieuw Nederlands merk
met een ontwerper die ook technisch
de benodigde kennis in huis heeft, goede grondstoffen en topklasse aansluitmaterialen gebruikt, een nieuwe smaak
op het audiotoneel weet te brengen en
dat tegen inderdaad prijzen die wel heel
laag zijn. Moet ik nog meer zeggen?
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Tekst & fotografie: Werner Ero

PRIJZEN:
CASSIOPEIA SETI ANDROMEDA ALFA
ANALOGE INTERLINK (1 METER)
CASSIOPEIA SETI ULTIMATE
ANALOGE INTERLINK (1 METER)
CASSIOPEIA SETI ANDROMEDA DELTA
DIGITALE INTERLINK (1 METER)
CASSIOPEIA SETI PERSEUS
LUIDSPREKERKABEL (2 X 3 METER)
ZONDER CONNECTOREN
CASSIOPEIA SETI CEPHEUS NETKABEL
(1,5 METER)
CONCEPT & AUDIO ARGENTUREN
TEL: 0546-452522
E-MAIL: CONCEPT-DESIGN@HOME.NL
WWW.CONCEPTDESIGNAUDIO.NL

€ 399,€ 1.299,€ 349,-

€ 599,€ 449,-
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