
Bij alle modellen kunt u kiezen tussen 50 kleuren speakerdoek (speakers zijn 

ook uit het zicht te monteren) of 50 kleuren Alcantara (speakerunits altijd in het zicht)

Kleur bovenplaatjes in aluminium keuze uit mat alu, mat- en hoogglans zwart of wit gelakt.

Het Bach logo is glansmessing maar kan worden gespoten in zilver, rvs, zwart of wit.

De baspijpjes kleur in zwart, of gespoten in wit, zilver of rvs

De HE versie is tegenwoordig ook in een S uitvoering te verkrijgen. Hier wordt het absolute summum

van condensatoren toegepast. 

De al hele goede Russische Papier-in-olie condensatoren in de HE (hoge waarde mbgo icm

k40 en teflon) worden vervangen voor hoge waarden K40 icm hoge waarde teflon.

Voor het mid wordt zelfs 300uF uitgevoerd in MBGO. Ongekend in iedere prijsklasse!

*Alle Bach modellen, ook de oudere versies, kunnen ge-upgrade worden met de nieuwste

technieken zoals condensatoren en spoelen of een fris nieuw kleurtje. Ook 'vreemde' 

merken zijn het upgraden waard. Het resultaat levert een ongekende meerwaarde op.

per paar of 2.1 – 5.1 set Meerprijs

speakerdoek Alcantara S-versie

Monitor

S 1 10cm papier/26mm titanium 950,00 1050,00 200,00

S 1 HE 10cm Alu-Magnesium/26mm keramisch 1400,00 1500,00 200,00

S 2 HE 13cm papier/glasvezel 26mm titanium 2200,00 2400,00 375,00

Vloerstaand (rechthoekig)

StraightUp 0,5 10cm glasfibre/26mm titanium 1295,00 1595,00 200,00

StraightUp 1,0 13cm glasfibre/26mm titanium 1695,00 1995,00 200,00

StraightUp 1,5 leverbaar januari 2018 1995,00 2395,00 200,00

Vloerstaand

Tango 0,5 HE 10cm papier/glasvezel 26mm keramisch 1900,00 2200,00 200,00

Tango 1 HE 13cm papier/glasvezel 26mm titanium 2500,00 2800,00 375,00

Tango 1,5 HE 17cm papier/glasvezel 26mm titanium 3200,00 3500,00 375,00

Tango 2 HE 2x13cm papier/glasvezel 26mm titanium 3600,00 3900,00 700,00



De satsub systemen zijn setprijzen. De center en subwoofer zijn altijd rechthoekig. De meerprijskolom

alcantara geldt alleen voor de satellieten en center speaker, onderaan de meerprijs voor de subwoofer.

Sat/Sub alcantara meerprijs

Sat HE/Sub 17A100AB 2.1 set 3400,00 3600,00 450,00

Sat HE/Sub 17A100AB 5.1 set 6700,00 7200,00 1250,00

Sat HE/Sub 22A150classD 2.1 set 4000,00 4200,00 450,00

Sat HE/Sub 22A150classD 5.1 set 7300,00 7800,00 1250,00

Sat HE/Sub 30A300classD 2.1 set 4400,00 4600,00 450,00

Sat HE/Sub 30A300classD 5.1 set 7700,00 8200,00 1250,00

meerprijs alcantara Sub 17A100AB 180,00

meerprijs alcantara Sub 22A150D 450,00

meerprijs alcantara Sub 30A300D 600,00

Bach levert ook interlink kabels. Muv de HiQ worden deze litze en met de hand opgebouwd

Alle Bach kabels zijn symmetrisch 

Bach 0,35mtr 0,5 mtr 0,75 mtr 1,0 mtr Stereo Cinch

HiQ 200,00 225,00 250,00 275,00 verzilverd koper vergulde cinch stekkers

cinch vertind koper shield, pvc mantel

Silvergold 6 650,00 750,00 900,00 1.050,00 double shielded 2x3ader zilvergoud teflon

cinch antistatisch rubberkatoen mantel

rhodiumplated carbon stekkers

SilverGold n.l. 1.200,00 1.400,00 1.600,00 triple shielded 8ader zilvergoud teflon

xlr antistatisch rubberkatoen mantel

rhodiumplated carbon stekkers

Bovenstaande prijzen gelden ook voor de Coaxiaal digitale kabels, maar dan mono dus prijs gedeeld door 2

De kabels zijn Litze opgebouwd uit ofc koper met pvc voor de instapserie of van vertind koper met een 

teflon afscherming bij de duurdere serie. Dit om skin effect en proximity effect te minimaliseren. 

Daarnaast zijn alle kabels afgeschermd met een vertind koperen shield die middels een 

rubberen aarde-stekker op het net dient te worden aangesloten.

Hierdoor wordt statische spanning naar aarde geleid waardoor er minder interferentie hoorbaar is.

De luidsprekerkabels worden ook zelf ontworpen, in huis gewikkeld, geassembleerd en afgemonteerd. 



Bach luidsprekerkabel 2x2,0 mtr 2x0,5 mtr De luidsprekerkabels zijn litze opgebouwd

stereo extra en afgeschermd, incl aardsnoer+stekker

meerprijs

Instap High-End

LS3 2x3mm2 275,00 25,00 ofc koper 2x(6x0.5mm2) pvc mantel

vertind koper afscherming

vergulde Puresonic banaanstekkers

Flexo noisereduction mantel

LS4 2x4mm2 375,00 35,00 ofc koper 2x(6x0.75mm2) pvc mantel

vertind koper afscherming

vergulde Puresonic banaanstekkers

Flexo noisereduction mantel

LS6 2x6mm2 nog niet 475,00 50,00 ofc koper 2x(6x1.0mm2) pvc mantel

leverbaar vertind koper afscherming

vanaf dec vergulde Puresonic banaanstekkers

Flexo noisereduction mantel

Bach luidsprekerkabel 2x2,0 mtr 2x0,5 mtr De luidsprekerkabels zijn litze opgebouwd

stereo extra en afgeschermd, incl aardsnoer+stekker

meerprijs

High End

LS230 2x3mm2 650,00 100,00 vertind koper 2x(4x0,75mm2) teflonmantel

vertind koper afscherming

vergulde Puresonic banaanstekkers

anti-statisch rubberkatoen mantel

LS240 2x4mm2 850,00 150,00 vertind koper 2x(4x1,0mm2) teflonmantel

vertind koper afscherming

vergulde Puresonic banaanstekkers

anti-statisch rubberkatoen mantel

LS260 2x6mm2 1.050,00 200,00 vertind koper 2x(4*1,5mm2) teflon shielded

vertind koper afscherming

rhodium banaanstekkers

anti-statisch rubberkatoen mantel

LS260D 2x6mm2 1.250,00 250,00 idem LS260 waarbij zowel de + als - een

afzonderlijke vertind koper afscherming

hebben en in een aparte rubberkatoen

mantel zijn gemonteerd

De speakerkabels zijn in elke gewenste lengte leverbaar, ook ongelijk. De minimale totale lengte is 3mtr.



voorzien. De high-end kabels worden geheel door ons litze gewikkeld en afgemonteerd.

Bach voedingskabel 1,2mtr 0,5mtr

extra

meerprijs

Instap High-End

AC2 3x2mm2 175,00 25,00 ofc koper 3x(4x0.5mm2) pvc mantel

vertind koper afscherming

Oyade nylon/abs behuizing, verguld

Flexo noisereduction mantel

AC3 3x3mm2 225,00 45,00 ofc koper 3x(4x0.75mm2) pvc mantel

vertind koper afscherming

Oyade nylon/abs behuizing, verguld

Flexo noisereduction mantel

High End

AC225 275,00 50,00

fase 3x0.75mm2 vertind koper teflon afscherming 

nul 3x0.75mm2 anti-statisch rubberkatoen mantel

aarde 2x0.75mm2 Zwarte nylon/abs behuizing

shield 1x vertind koper goldplated koper connectoren. 

meerprijs rhodiumplated € 40,-

AC300 325,00 100,00

fase 3x1.0mm2 vertind koper teflon afscherming 

nul 3x1.0mm2 anti-statisch rubberkatoen mantel

aarde 2x1.0mm2 Zwarte nylon/abs behuizing

shield 1x vertind koper goldplated koper connectoren. 

meerprijs rhodiumplated € 40,-

AC450 700,00 125,00

fase 3x1.5mm2 vertind koper teflon afscherming

nul 3x1.5mm2 anti-statisch rubberkatoen mantel,

aarde 2x1.5mm2 aluminium/carbon/messing behuizing

shield 1x vertind koper goldplated koper connectoren. 

meerprijs rhodiumplated € 40,-

AC345D 900,00 200,00

fase 3x1.5mm2 deze kabel is dubbel opgebouwd

nul 3x1.5mm2 De fase+aarde en nul+aarde

aarde 4x1.0mm2 hebben een eigen vertind koperen

shield 2x vertind koper afscherming en zijn in een afzonderlijke

rubberkatoen mantel gemonteerd,

aluminium/carbon/messing behuizing

meerprijs rhodiumplated € 40,-

Hetzelfde geldt voor de stroomkabels. De instap stroomkabels worden in huis van mantel en stekkers


