
In aanvulling op het huidige 
bekabelingsprogramma heeft Dimex daar het 
jonge maar nu al zeer succesvolle merk 
Vertere toegevoegd. 
Hoofdontwerper en eigenaar van Vertere is 
Touraj Moghaddam o.a. bekend van zijn 
superontwerpen voor Roksan. 
De naam Vertere is niet zonder reden gekozen, 
het woord stamt uit het latijn en staat voor 
koersverandering, en dat is nou juist wat 
Touraj in gedachten had toen hij zijn unieke 
inzichten op de nieuwe kabels losliet. 
Innovatie – is in het geval van Vertere, het 
combineren van een enorme hoeveelheid 
kennis en ervaring met liefde voor muziek, 
daardoor ontstaan de perfecte omstandigheden 
voor prachtige ontwikkelingen in audio-
technologie. 
Een ander aspect van Vertere’s bedrijfsethos is 
het geloof in eenvoud. Met als basis de 
woorden van Antoine de Saint Exupéry: 
‘’Perfectie is niet dat er niets meer 
toegevoegd kan worden maar dat er zo 
weinig over is dat er niets meer verwijderd 
kan worden’’ 
Het resultaat van de plaatsing van een Vertere 
component is in elk audiosysteem direct 
waarneembaar. 
Verderop in deze mail de vertaling van een 

stukje dat Jason Kennedy van HiFi Choice 
publiceerde. Het origineel staat op de tweede 
bladzijde.
 
http://www.vertereacoustics.com/ 
 
 
 
Gisterenavond veranderde een kabel mijn 
leven 
Gisteren werd ik door een bezoek van de man 
die samen met vele andere Roksan producten 
de Xerxes platenspeler ontwierp volledig op 
andere gedachten gezet hoe ik het beste geluid 
uit mijn computer kon halen. 
. Touraj Moghaddam bestiert nu Vertere alwaar 
hij kabels ontwerpt en fabriceert in een grote 
variëteit 
Hij plaatse een voorbeeld van een mini jack 
naar RCA phono kabel tussen mijn iMac en 
voorversterker en ''I almost freaked out'', ik ging 
volledig uit mijn dak. Waardoor? Omdat deze 
simpele benadering beter klonk dan menige van 
de USB-DAC's die ik met dezelfde computer 
getest heb, zelfs als ik audiofiele USB-kabels 
gebruikte. Klaarblijkelijk is het uitgaande signaal 
van de iMac niet zo slecht. 
Touraj heeft deze kabel speciaal ontworpen 
opdat de nieuwkomers in het 
geluidswaarderingsspel een voorproefje krijgen 
van de mogelijk voordelen zonder dat het een 
fortuin gaat kosten. Zijn theorie is dat als zelfs 
ongeoefende luisteraars de enorme verbetering 
kunnen waarnemen met een kabel die slechts 
€ 139 kost het verschil kunnen horen ze ook zullen 
ervaren dat er meer te ontdekken valt in hun 
muziek dan ze vermoedden. Hij is van plan om 
tijdens hifi shows een budget versterker en idem 
speakers met Verterekabels te demonstreren in 
de hoop dat de docking-generatie dat waar ze 
naar altijd naar luisteren geen recht doet 
wedervaren aan de muziek waarvan ze zo 
houden. 
Als het geluid dat ze zullen horen maar een 
fractie was van wat ik waarnam zou Touraj met 
gemak een geluid kunnen produceren dat het 
geluid van bijvoorbeeld een B&W Zeppelin 
volledig neutraliseert. 
Ik ben er een groot voorstander van om veel 
meer personen te interesseren voor goed 
geluid. Muziek kan zoveel beter klinken dan 
men aanneemt dat het onwerkelijk lijkt. 
De ironie wil dat met iPods en computers veel 
mensen een geluidsbron bezitten die 
opmerkelijk goede resultaten kan produceren 
met betaalbare systemen en de juiste kabels. 
Jason Kennedy 
 

Touraj Moghaddam
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Last night a cable changed my life

Yesterday, a visit from the man who designed the Xerxes turntable among many Roksan 
products rearranged my notions of how to get the best results out of computer audio. Touraj 
Moghaddam now runs Vertere where he develops and manufactures cables of ever greater 
variety. Yesterday he put an early sample of a mini-jack to RCA phono cable in between my iMac 
and preamplifier and almost freaked me out. Why, because this simple approach sounded better 
than many of the USB DACs I have tried with the same compute,r even where an ‘audiophile’ 
USB cable has been employed. Clearly the headphone output of the iMac isn’t that bad. 
Touraj has developed this cable specifically so that newcomers to the sound appreciation game 
can get a taste of the possible benefits without it costing an arm and a leg. His theory being that 
if regular folk can hear a big enough improvement with a connection that costs around £50 then 
they will start to discover that there is more to hear and enjoy in their music than they thought. He 
plans to put a computer based system together at the forthcoming Bristol Sound & Vision show 
using a budget amp and speakers hooked up with Vertere cables, in the hope that the sound -
dock generation will grasp that what they are listening to is doing a disservice to the music they 
love. If the sound I got was anything to go by he should be able to put a system together that will 
annihilate a Wave radio or Zeppelin for almost the same money.

I am all for getting more people into sonic appreciation. Music can sound so much better than 
many people appreciate that it’s not real. And the irony is that with computers and even iPods so 
many people have a source that can produce remarkable results if they are connected to a half 
decent system with decent cable. 

Posted 27th January by Jason Kennedy



Vertere Acoustics is Touraj Moghaddam's nieuwe bedrijf; de man achter de Roksan Xerxes 
draaitafel (en nog veel meer toonaangevende producten) richt nu zijn aandacht op bekabeling. 
Dit heeft geresulteerd in drie soorten interconnects, naast een een reeks van uitsluitend met de 
hand vervaardigde kabels.
    Dfi gooit het over een andere boeg; het doel is ''een enorme geluidsverbetering bij betaalbare 
systemen’’. De prijzen vangen aan bij € 85,00 voor een mini-jack<>mini-jack om je iPod aan te 
sluiten op een geschikte versterker. Ik testte een mini-jack naar RCA tussen iPod en Apple Mac en 
een aantal verschillende versterkers en was werkelijk verrast door het resultaat.

Geluidskwaliteit
Binnen veel essentiële gebieden verslaat de D-fi verscheidene USB kabel en DAC combinaties 
waarbij de DAC weliswaar wint aan finesse en schaalgrootte, maar de kabel, als het aankomt op 
timing en focus, ook aantoont dat de 24-bit/96kHz converters in de Apple Mac verre van armzalig 
zijn. D-fi legt het accent op muziek en de manier waarop deze is opgenomen. 
    De presentatie mag dan wel niet zo expansief zijn als een USB DAC maar de boodschap is niet 
minder simpel, wel betaalbaar en eenvoudig te genieten.
    Zelfs in vergelijking met een uiterst open systeem bemerkte ik dat mijn betrokkenheid almaar 
groter werd.
    De iPod Touch vergelijkend met de kabel en geplaatst een origineel Arcam Dock bemerkte ik 
meer openheid, waarbij het dock dof en ''plat'' klonk. De kabel onthulde ook dat de MacBook beter 
klinkt dan de iPod. 
    Deze nieuwe Vertere kabel toont in elk geval aan dat een opmerkelijk goed resultaat behaald 
kan worden met een iPod of een computer zonder dat je daar hoge bedragen voor USB-DAC's 
voor uit hoeft te geven.
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€ 92
 

De Pulse D-Fi is de best klinkende 
USB-kabel die we tot nu toe 
gehoord hebben. Kabels 
veranderen de muziek niet, maar de 
allerbeste staan puurheid van 
transmissie toe en dat is Pulse ‘’All 
over’’. Ziet er uit als een kabel die 
bij een printer geleverd wordt maar 
Vertere heeft tijd en energie gestopt 
in waar het telt. 
     We stuurden Buena Vista Social 
Club door deze kabel  en dat werd 
met een verrassende helderheid 
weergegeven. Stemmen waren 
helder en schoon terwijl de 
instrument hun textuur toonden. Die 
energie werd volgehouden: schakel 
over op Pueblo Nuevo en je voelt 
Rubén González’ enthousiaste 
ivoren gebons. 
       De kabel toont een verbazing-
wekkende beheersing en organisa-
tie, opgeruimde presentatie en 
onberispelijke timing.
     De Supra USB2.0 won dit jaar’s 
Beste USB kabelprijs omdat de 
prijs/kwaliteitsverhouding goed is. 
Maar als je het extra geld hebt wint 
de Pulse D-Fi op elk niveau.
 
 
 
 
  Een topklassekabel die je     
  beslist moet beluisteren -als je 
  budget het toestaat.
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