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KLEI™QSeries Cables 
KLEI™QFLOW7 ICs (Concert) 

KLEI™QPURITY∞∞∞ AC/PC (Triple Infinity/Power Cable) 

 
 
När kablarna anlände från Australien blev min (vår) första 

lyssning combon KLEI™QPURITY∞∞∞ ICs och 

KLEI™QPURITY∞∞∞ AC/PC (finns ännu ej på marknaden och 
är därmed ej prissatt).   
 
Om du läser mina (våra) tidigare recensioner så behöver jag 
inte upprepa alla superlativer MEN jag kan tillägga följande; 
ännu bättre bakgrundssvärta, ännu bättre separation, gäller 
inte bara manliga och kvinnliga röster utan även de olika 
instrumenten separeras på ett utmärkt sätt och därmed 
upplevs musiken ännu mera ”luftig” samt ännu mer 
transparent.  Bör också tilläggas att vår upplevelse av 
lyssningen har inneburit att spelad musik upplevts med stor 
öppenhet och exakt som den spelats in.  
  
Inte säker på om detta enbart beror på en förträfflig strömkabel eller om det är combon som ger det stora lyftet? Jag tror mig veta att 
med KLEI´s kablar i hela signalkedjan så kommer jag att uppnå min ultimata anläggning.  Så för mig återstår med andra ord att även 
beställa 2x3m/KLEI™QPURITY8 SCs till min anläggning; 
 

 Symphonic Line RG 10 Mk4 Reference HD Master (även Rolf Gemein ska hyllas för sina utmärkta förstärkare),  
 Hegel Mohican (CDP) 
 Clearaudio Performance DC 

 Naim streamer och Naim Uniti Core (ripper) 
 Focal Sopra No1 

  
För den andra lyssningen så fick KLEI™QFLOW7 ICs kopplas in 

i stället för KLEI™QPURITY∞∞∞ ICs tillsammans med 

KLEI™QPURITY∞∞∞ AC/PC.  Här följer en jämförelse (utifrån 
min/vår minnesbild) med KLEI™QFLOW3 ICs; en redan mycket 
bra KLEI™QFLOW3 ICs (och moderat prissatt) har här ett 
”syskon” i KLEI™QFLOW7 ICs som givetvis är en (ännu) bättre 
kabel men om den kommer pris- och kvalitetsmässigt att 
kunna matcha KLEI™QFLOW3 ICs är en fråga som jag (vi) idag 
inte kan besvara. 
  
Samtliga hittills testade kablar kan varmt rekommenderas (se 
även tidigare gjorda recensioner).  Det är bara att välja ur 
KLEI´s sortiment, förslagsvis bland dom mycket prisvärda 
instegskablarna eller som undertecknad kablar i top of the 
line segmentet, mycket prisvärda vid en jämförelse med andra 
kabeltillverkares motsvarande segment! 
  
Slutord; kan vara så att min (vår) recension inte fullt ut ger ett rättvist omdöme (läs; förtjänar ytterligare superlativer), vi har således varit 
återhållsamma i våra omdömen av vår upplevelse av samtliga testade kablar, saken är den att kablarna är ”outstanding cables” (läs; utan 
konkurrens då både pris och kvalitet beaktas). 
  

Tim Nilsson-Böös tillsammans med hifi kamraten Christer, Sundsvall/Sverige  
 

A highly recommended product 

mailto:KLE.Innovations@gmail.com
http://www.kleinnovations.com/

