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

KLEI™QPURITY∞∞∞ ICs (Triple Infinity) 

KLEI™QFLOW7 ICs (Concert) 

KLEI™QPURITY8 SCs 
 
När högtalarkablarna anlände från Australien så har vår 

lyssning utförts med kablarna KLEI™QPURITY∞∞∞ ICs, 

KLEI™QPURITY∞∞∞ AC/PC och KLEI™QPURITY8SCs anslutna 
till mitt high-end system (se nedan).  
 
Huvudsyftet med detta test och recension är att utvärdera 
KLEI™QPURITY8 SCs vs Chord Music SCs.  Ett annat syfte är om 
KLEI’s SCs motsvarar mina förväntningar byta SCs, främsta 
skälet kan vara (är) att KLEI’s QPURITY8 SCs är i det närmaste 
”viktlösa” och kan fungera ypperligt tillsammans med mina 
stativhögtalare Focal Sopra No1 medan Chord Music kablarna 
är tunga och därför blir böjda vid högtalaringångarna.  Givetvis 
ska ljudet vara i nivå med Chord Music SCs. 
 
Kommentar; Chord Music SCs som jag har är 2 x 2,75.  Chord Music SCs är fantastiska audio kablar (ljudförmedlare) och Chord’s 
top of the line högtalarkablar. 
 
Om du har läst våra tidigare recensioner så behöver jag inte 
upprepa alla superlativer men gör det ändå (du kan givetvis 
bortse från eventuella upprepningar); 

  Realism på hög nivå 

  Dynamik av högsta klass 

  Absolut bästa möjliga bakgrundssvärta 

  Hög detaljeringsnivå 

  Mycket bra separation gäller inte bara för manliga och 
kvinnliga röster utan även de olika instrumenten är 
separerade på ett utmärkt sätt och därmed upplevs 
musiken ännu mer "luftig" och transparent 

  Bra anslag där basinstrument har sin ”styrande” plats (bra 
stopp och kontroll) 

  Spel med stränginstrument, som piano och gitarr, klingar 
ut längre (bra resonans) vilket vi upplevde på ett positivt 
sätt. 

  
Bör alltså tilläggas att vår upplevelse av lyssningen har 
inneburit att spelad musik upplevts med stor öppenhet och 
exakt som den spelats in. Sannolikt beror vår oerhört positiva upplevelse på KLEI´s produkter i hela signalkedjan. 
 
Duellen mellan QPURITY8 SCs och Chord Music SCs avseende kvaliteten på ljudet anser vi slutade oavgjort, båda kablarna 
fungerar utmärkt i systemet.  Visst finns det fördelar med 
respektive men den största fördelen tilldelas QPURITY8 SCs 
och då mht det lägre priset (inte lågt men betydligt lägre än 
Chord Music SCs). 
 
SAMMANFATTNING NÄR SAMTLIGA KLEI KABLAR TESTATS 
 
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! 
 
Efter alla lyssningar på KLEI’s olika kablar så är vi mycket 
imponerad av Keith Louis "ingenjörskonst", här finns inga 
tjocka eller tvinnade kablar med metallkontakter.  Hemligheten 
med hans så "anspråkslöst" tillverkade kablar (läs; tunna och då 
främst högtalarkabeln) är hans stora fokus på kontakter (flera 
av de bästa kablarnas kontakter kan exvis inte köpas separat).  
Som vi uppfattat det så har ”varje” kabelserie avseende signalkablar ”sin” kontakt och det finns 6 varianter att köpa separat och 
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minst 5 varianter avsedda för olika serier t ex så har signalkabeln QPURITY∞∞∞ ICs (III/Triple Infinity) tilldelats kontakterna 
PerfectQ Harmony plug.    
 
Bör i rättvisans namn framhålla att även Chord har stort fokus 
på kontakter och deras senaste innovation är kontakten Ohmic 
som kommer som standard att  monteras på alla nya Chord 
högtalarkablar (går även att få Ohmic kontakter via 
uppgradering). 
 
Slutord; vår upplevelse av samtliga testade KLEI kablar är att 
kablarna är ”outstanding cables” (läs; utan konkurrens då både 
pris och kvalitet beaktas).  
 
Mitt system; Symphonic Line RG 10 Mk4 Reference HD Master 
(även Rolf Gemein ska hyllas för sina utmärkta förstärkare), 
Hegel Mohican (cd), Clearudio Performance DC, Naim streamer 
och Naim Uniti Core (ripper) samt Focal Sopra No1. 
 
Musik som vi lyssnat på är; 
Melody Gardot – My one and only thrill 
Norah Jones – Come away with me 
Peter LeMarc – LeMarc sjunger LeMarc 
John Holm – Guldkorn  
 

Tim Nilsson-Böös (vid pennan) tillsammans med hifi kamraten Christer, Sundsvall/Sverige 6 november 2019   
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