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Direkt efter jag mottagit kablar från MYC Audio (Borlänge, Sverige) och KLEI (Australien) så påbörjade jag min första 
lyssning med KLEI™QFLOW3 ICs några låtar för att 
”omgående” byta till KLEI™QFLOW3CV ICs 
(Concert/Concerto version), vilket lyft, denna kabel 
kostar mindre än 5.500 SEK men spelar med sån 
auktoritet att om jag inte skulle känt till priset gissat på 
ett pris minst 3 gånger det gällande.  Bra 
bakgrundssvärta, separation (både manliga och 
kvinnliga röster separeras på ett utmärkt sätt från 
musiken), transparens. Senare kom jag att testa den mot 
den nästan 5 gånger dyrare Chord Sarum T ICs (en 
kabel som jag haft i ca två år och som är en mycket bra 
och prisvärd kabel) och den matchen slutade oavgjord. 

 
Båda har sina fördelar och sammantaget så kommer 
båda att ingå i min anläggning; Symphonic Line RG 10 
Mk4 Reference HD Master, Hegel Mohican (cd), 
Clearaudio Performance DC, Naim streamer och Naim 
Uniti Core (ripper), Focal Sopra No1 samt kablar från 

Chord (t ex Chord Music SCs) och KLEI QPURITY∞∞∞ ICs. 

 
Test av strömkabeln KLEI™gPOWER3SV AC/PC (Super Version) vs Chord Sarum T Super Aray AC/PC; undertecknad och 
min medlyssnande kamrat Christer har under några år 
ägnat många timmar åt tester av t ex förstärkare, 
högtalare och kablar.  Vi har endast vid några tillfällen 
erfarit aha upplevelser, två sådana tillfällen var vid 
lyssning av stativhögtalare och då System Audio 
Pandion 2 vs några andra högtalare (betydligt dyrare) 
och Chord Sarum T SCs vs Chord Music SCs där mitt val 
föll på Chord Music SCs.  
 
Undertecknad har också upplevt kvalitetshöjning vid 
test av ethernet kablar men gemensamt för mig och 
Christer är att vi ”aldrig” upplevt tillräckligt stor 
kvalitetshöjning vid lyssning på (av) strömkablar, oavsett 
pris. Slutsatsen av detta och vår test är att skillnaden 
mellan KLEI™gPOWER3SV AC/PC och Chord Sarum T 
Super Aray AC/PC är att vi inte upplever tillräckligt stor 
skillnad mellan de båda kablarna för att kunna 
”försvara” den stora prisskillnaden (5.300 SEK vs 24.900 
SEK). 
 
KLEI™Classic Harmony Bananas Adaptors; adaptrarna 
testades samtidigt med QFLOW3 ICs och då monterade 
på Chord Music SCs kontakter Ohmic, mitt första intryck 
var att det lät mycket bra men ännu bättre med 
QFLOW3CV ICs kabeln i ”kedjan”.  
 
Kort därefter upptäckte jag att tre adaptrar (av 8) hade 
blivivit böjda och att det sannolikt berodde på Chord 
Music SC kabelns tyngd och att mina högtalare, som är 
av stativmodell, med högtalaringångarna högt 
placerade. Efter denna upptäckt avbröts lyssningstestet 
av adaptrarna. Har dock tagit del av andra recensioner 
av både adaptrarna och KLEI´s SCs och är övertygad om 
deras förträfflighet men det är dessvärre inget som jag 
kan bekräfta fullt ut. 
 
Sammanfattning; KLEI™QFLOW3CV ICs 
(Concert/Concerto version) är ett verkligt kabelfynd vid beaktande av både kvalitet och pris.  Är faktiskt en kabel som 



KLEI™QFLOW3CV ICs, KLEI™gPOWER3SV AC/PC, KLEI™Classic Harmony banana 

by Tim & Christer 
     

2 
 

nästan når upp i samma nivå som min KLEI™QPURITY∞∞∞ ICs.  Concerto är en enastående kabel som vi varmt 

rekommenderar. När det gäller strömkabeln så är min tanke att om ett köp blir aktuellt köpa någon av KLEI´s strömkablar 

som bättre matchar min KLEI™QPURITY∞∞∞ ICs och att adaptrarna bör köpas av den/de som inte har tunga 

högtalarkablar eller om så är fallet har golvhögtalare med ingångar lågt placerade. 

 
Keith Louis Eichmann är enligt vår mening en guru (kanske till och med ett geni), åtminstone vad gäller hur han kan få sån 
kvalitet på ljud i så ”anspråkslösa” kablar, och då menar vi givetvis att med hans filosofi använda material, suveräna 
kontakter (ej i metall), kabelarkitektur, plus och minus (jord), skärmning, och ändå skapa så tunna och smidiga kablar som 

förmedlar en sån lysande ljudkvalitet 👍👍👍👍👍 
 
Det som förvånar oss mest är att inte världen (läs; Europa och därmed Sverige) fått upp ögonen för KLEI´s kablar som 
förenar pris och kvalitet på ett alldeles utomordentligt sätt (best value for the money is the words). 
 
Bästa hälsningar från två hifi intresserade som upptäckt KLEI (i det lilla landet Sverige i Skandinavien) 
Tim & Christer, Sundsvall in the north of Sweden  
 

A highly recommended product 
 


