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item no. Długość Kolor EAN MSRP (19%)

14223 2 m Czarny 4003635142233 1020.00 €

14224 2.50 m Czarny 4003635142240 1140.00 €

14225 3 m Czarny 4003635142257 1260.00 €

14227 3.50 m Czarny 4003635142271 1439.00 €

14228 4 m Czarny 4003635142288 1559.00 €

14229 4.50 m Czarny 4003635142295 1679.00 €

14230 5 m Czarny 4003635142301 1799.00 €

ZESTAW KABLI GŁOŚNIKOWYCH 
HIGH END Z WTYKIEM 
BANANOWYM
FUSION FOUR B
BI-WIRING

Wstępnie zmontowany z bananowymi złączami „Fusion“, ten najwyższej klasy 
dwużyłowy kabel głośnikowy nadal wyznacza standardy w zakresie wysokiej 
jakości dźwięku. Został on zaprojektowany specjalnie dla purystów hi-fi i oferuje 
wyrafinowaną koncepcję techniczną, a także szczególnie unikalny design produktu. 
Materiał przewodu wewnętrznego składa się z bardzo czystej i absolutnie beztleno-
wej miedzi HPOCC. Ten unikalny proces produkcyjny osiąga prawie monokrystaliczne 
przejścia w obrębie miedzi. Konstrukcja kabla opiera się na stałej separacji torów 
sygnałowych dla wysokiego i niskiego zakresu częstotliwości i osiąga unikalną 
jakość transmisji. Dla przykładu, 12 indywidualnie izolowanych splotów miedzianych 
zostało dodatkowo owiniętych cienką jak wafel folią miedzianą. Ta unikalna kon-
cepcja w konstrukcji kabli wymaga ogromnej precyzji wykonania, a głównym celem 
jest osiągnięcie korekcji czasowej pomiędzy wysokimi i niskimi częstotliwościami. 
Niskie częstotliwości preferują masywniejszy przewodnik wewnętrzny, podczas gdy 
wysokie częstotliwości mają tendencję do przemieszczania się po powierzchni i mają 
większą prędkość. Połączenie wewnętrznego przewodnika i folii daje nieosiągalny 
wcześniej naturalny i dynamiczny obraz dźwiękowy.

Materiał łącznika  Łącznik metalowy 

Materiał przewodnika 
wewnętrznego

 HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa 

Geometria kabli  Runda 

Cechy charakterystyczne  30 lat gwarancji, Konsekwentne rozdzielenie ścieżek syg-
nalizacyjnych, Niemiecka technologia, 24kt styki pozłacane , 
Kable głośnikowe stereo, Made in Germany 

Materiał na powłoki zewnętrzne  Powłoka materiałowa 

Średnica kabla  13 mm

SIGNAL DIRECTION4 x wtyki 
banano-

we

2 x wtyki 
banano-

we
Uni-Dyrekcja


