
“...Definitely recommenDeD”
Hifi choice

“...marvellous... tHe sounDcare 
proDucts are just about tHe only 
wortHwHile anD afforDable 
game in town.” Hifi+ magazine

“conclusions: ... i can’t Help but 
say tHese are... tHe best spikes 
arounD.” tnt-audio

De best Denkbare Hifi upgraDe
- verbeterde controle in het laag

- verbeterd geluidsbeeld en transparantie

- maximale bescherming van de ondergrond

- maximale ontkoppeling van luidsprekers en elektronica
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wat is sounDcare superspike? De Soundcare SuperSpike is een alles-in-een 
spikeontwerp voor hifi en homecinema producten. De unieke constructie van een SuperSpike 
elimineert het meest voorkomende probleem bij het gebruik van een conventionele spike: 
beschadiging van oppervlaktes. De constructie bestaat uit een spike van zeer hoge kwaliteit, 
uitgerust met een speciaal ontworpen basis, die samen in een polycarbonaat behuizing zijn 
geïntegreerd. Dit stelt de gebruiker in staat apparatuur op SuperSpikes te verplaatsen zonder 
het oppervlak te krassen of anderszins te beschadigen.

sounDcare superspike stanDaarD. 
De Soundcare SuperSpike standaard is een low cost upgrade die een 
groot verschil in geluidskwaliteit zal laten horen bij ieder systeem. Dit 
model heeft een chroom/zwarte afwerking.

sounDcare superspike HigH-enD. 
De Soundcare SuperSpike High-End wordt handgemaakt in 
Noorwegen. De zinken onderdelen zijn niet alleen verguld, 
maar ook handmatig gepolijst en voorzien van een laag koper 
en chroom. De behuizing is van transparant polycarbonaat.

sounDcare superspike HigH-enD titanium 2. 
Voor deze Soundcare SuperSpike High-End Titanium 2 zijn alleen de allerbeste 
componenten gebruikt. Soundcare wilde met deze megaspike het allerbeste 
en meest exclusieve op het gebied produceren. Alle onderdelen worden op de 
nauwkeurigste tolerantiegraad gefabriceerd, gebruik makend van uitsluitend 
grade 5 Titanium in de spike. Dit is de ultieme spike.

metingen. 
Een gecalibreerde luidspreker wordt voorzien van een pure 

sinusgolf op ieder frequentieniveau en wordt geplaatst 
op een gecalibreerde drukgevoelige microfoon. Voor ieder 

frequentiegebied wordt het signaal door de luidspreker 
gevoerd en aan de uitgang op 0dB afgeregeld. Bij 50Hz, de 

meest belangrijke frequentie, is de demping 11dB. 

sounDcare superspikeD feet. 
De Soundcare SuperSpiked Feet is een alles-in-één ontwerp en is een combinatie 
van een spike met een voet. Speciaal ontwikkeld voor elektronica. De constructie 
is een zelfplakkende SuperSpike en een ABS voet, waardoor de SuperSpike er als 

een doodgewone voet uitziet. Hifi apparatuur kan op deze SuperSpike verplaatst 
worden, zonder beschadigingen aan de ondergrond aan te brengen. 

sounDcare superspike HigH-enD titanium 1. 
De contructie van deze High-End Titanium 1 SuperSpike is van hoogwaardig 

Titanium (zgn. grade 5, een extreem harde legering voor de ruimtevaart) 
en een speciaal ontworpen onderplaat van Titanium grade 2 (puur Ti). Alles 

geïntegreerd in een transparante polycarbonaten behuizing.

waarom zou ik sounDcare superspikes gebruiken? Als het gewicht 
van een hifi apparaat of luidspreker wordt geconcentreerd op één klein gebied neemt het gewicht 
per vierkante centimeter enorm toe, zodat een beter contact wordt gemaakt met het oppervlak 
waarop de unit is geplaatst. Dit resulteert in een verbeterde afbeelding en een toename van de 
controle op het laag. Tevens reduceren spikes hinderlijke trillingen en voorkomen zij dat het laag 
doorloopt naar andere ruimtes. Een Soundcare SuperSpike die een gewicht draagt van 12,5 kilo 
produceert een plaatselijke druk van meer dan 6.200 kilo per vierkante centimeter.

De sounDcare superspike is geen gewone spike! Soundcare haalt de 
beste geluidskwaliteit, de laagste vervorming en de beste controle op het laag. Dit is mogelijk door 
de vele luistertests, metingen en de selectie van een unieke combinatie van materialen. Soundcare 
SuperSpikes zijn getest door een onafhankelijk panel van muziekliefhebbers, audiofielen, 
muzikanten en technici, waardoor verbazende resultaten zijn behaald. De verbeteringen in het 
geluidsbeeld zijn ongekend. De werking van Soundcare SuperSpikes is extreem effectief gebleken 
met vele soorten hifi apparatuur en luidsprekers.

voor alle soorten apparatuur. Zowel de Standaard als de High-End modellen 
zijn verkrijgbaar in vier versies met schroefdraad: M6, M8, 1/4 inch, 5/16 inch en een zelfplakkende 
versie.

Het ontwerp. De Soundcare SuperSpike is als volgt opgebouwd:
1 een verzorgde behuizing van ABS plastic (standaard) of polycarbonaat 
(high-end) , 2 een spike van eersteklas gehard staal, 3 een zinken huis die 
resonantie in de spike vermindert en de behuizing vastgrijpt indien de unit 
wordt verplaatst, 4 een zinken schijf en 5 een inleg van zachter staal. Een 
zelfplakkend stuk vilt van 1,25mm dikte en dubbelzijdig tape (3M milspec) 
voor de zelfplakkende versie en de SuperSpiked Feet. Een afsluitbout voor 
de schroefbare versie.
Alle Soundcare SuperSpikes hebben een afgeronde tip (0,5mm) en staan 
in een verdieping met een platte bodem. Op deze manier wordt een zeer 
klein contactoppervlak verkregen in combinatie met enorme sterkte. Het 
draagvermogen van een spike is 400 kilo. Er wordt 10 jaar fabrieksgarantie 
op de Soundcare SuperSpikes gegeven.


