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Chord Clearway X 2x2m
Cena

969,00 zł

Dostępność

Jest, dostawa w ciągu 1-2 dni

Producent

Chord

Opis produktu
Chord Clearway X - 2x2m

Wysoka jakość w dobrej cenie. Kabel głośnikowy Clearway firmy Chord otrzymał Nagrodę Roku magazynu „What Hi-Fi?” za najlepszy kabel
głośnikowy w latach 2015, 2016 i 2017. Wykorzystuje on sprytną kombinację materiałów, dającą kabel głośnikowy o dźwięku, za który trzeba
zwykle zapłacić znacznie więcej!
ClearwayX korzysta z wielożyłowych, beztlenowych miedzianych przewodników o przekroju 14 AWG – wystarczająco grubych, aby zapewnić
kontrolę i definicję zarówno z kolumnami podstawkowymi, jak i dużymi głośnikami podłogowymi. Wydajność została ostatnio znacznie
poprawiona poprzez zmianę materiału dielektryka z FEP na XLPE. Wybór izolacji ma ogromny wpływ na dźwięk kabla głośnikowego i przyczynia
się do jego neutralności. Niewłaściwy wybór izolacji często powodują niepożądane zmiany barwy, podczas gdy muzyka powinna być pełna
kolorów. Przewody mają postać skrętki, na której naniesiony został miękki płaszcz wewnętrzny z PCV, pomagający zminimalizować szum
mechaniczny i oddzielający od przewodników podwójne ekranowanie.
Ekranowanie kabla głośnikowego wprowadza do brzmienia subtelne niuanse, dzięki którym muzyka ożywa. Clearway X może zmienić brzmienie
twojego systemu, szczególnie jeśli chodzi o jego spójność i rytmiczność. Pozwoli ci to zanurzyć się w twoją ulubioną muzykę.

Specyfikacja techniczna
Przewodniki
Izolacja/dielektryk
Geometria
Ekranowanie
Przekrój AWG
Przekrój żyły mm2
Średnica zewnętrzna

Miedź OFC o wysokiej czystości
XLPE
Skręcona para
Podwójna folia o wysokiej gęstości. Półprzezroczysty płaszcz zewnętrzny z PVC.
14
2,08 mm2
10,5 mm

Nigel Finn, Dyrektor Techniczny Chord Company o Clearway:
„Clearway zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Oferuje jakość jaka zwykle kojarzy się ze zdecydowanie droższymi modelami. Wykorzystanie
wysokiej jakości miedzi beztlenowej, izolacji FEP, oraz folii ekranującej wysokiej gęstości sprawia, że przy cenie rzędu £10 trudno byłoby
wyprodukować lepiej brzmiący kabel. Chord przetestował te kable w systemach różnej klasy, od budżetowych po high-endowe i w każdym z nich
ogromne wrażenie zrobiły: czystość, detaliczność, dynamika i spójność dźwięku.”

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Długość: 2x2m
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