
Supra 4.0 Classic Kabel Głośnikowy Salon Poznań

Cena: 38 zł

Cena dotyczy: metra bieżącego kabla ciętego ze szpuli bez
końcówek

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Przekrój (mm): 4

OPIS PRODUKTU

Dostępny kolor: Jasnoniebieski

Cena za metr bieżący kabla ciętego ze szpuli

SUPRA 4.0 Classic jest uniwersalnym kablem głośnikowym mającym zastosowanie w systemach średniej i dużej mocy przy
dłuższych odcinkach. Dostępny wyłącznie w kolorze jasnoniebieskim i tak jak wszystkie kable serii Classic sprzedawany jest
na metry ze szpuli do samodzielnego zakonfekcjonowania. Ze względu na spory przekrój przewodu i zdolności
przenoszenia dużych mocy charakteryzuje się bardzo dobrą dynamiką przekazu i dużymi możliwościami w zakresie basu.

Wszystkie kable głośnikowe SUPRA z serii Classic są cynowane i charakteryzują się wysoką elastycznością. Przewodnik
zawiera dużą liczbę pojedynczych drucików z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości 5N, czyli tzw. pięć dziewiątek: >99.
999% OFC. Izolacja przewodów Classic to specjalne, jonowo stabilne PVC, minimalizujące zmiany korozyjne w
przewodzącej sygnały akustyczne warstwie cyny. Cyna przyczynia się również do lepszej jakości dźwięku dzięki
zmniejszeniu efektu naskórkowości oraz minimalizacji skoków prądu pomiędzy przewodnikami. Oznaczenie cyfrowe w
nazwie modelu oznacza powierzchnię przekroju jednej wiązki kabla - tak jak wszystkie kable serii Classic jest dwuwiązkowy,
tak więc do połączeń typu Bi-Wire należy dokupić drugą parę kabli.

Przykłady zastosowań:

Systemy dużej mocy. Systemy średniej mocy przy dłuższych odcinkach.

Dane techniczne:

Parametry mechaniczne:

Przekrój (mm2 / AWG): 4.0 / 11
Ilość przewod.: 2
Ilość druc.: 511
Śr. poj. druc.(mm): 0,10
Materiał: Miedź (OFC) cynowana
Izolacja: PVC odporny na starzenie. i ciepło
Wym. zewn. (mm): 4,8x9,6
Waga (g/m): 108

Parametry elektryczne:
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Rezystancja R (Ω/km): 4,3
Indukcyjność L (μH/m): 0,55
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