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item no. Lengte Kleur EAN MSRP (19%)

14220 2 m Zwart 4003635142202 850.00 €

14221 2.50 m Zwart 4003635142219 950.00 €

14222 3 m Zwart 4003635142226 1050.00 €

14231 3.50 m Zwart 4003635142318 1299.00 €

14232 4 m Zwart 4003635142325 1399.00 €

14233 4.50 m Zwart 4003635142332 1499.00 €

14234 5 m Zwart 4003635142349 1599.00 €

LS-KABELSET VOOR BI-BEKABE-
LING MET KABELSCHOENEN
XXL FUSION FOUR
1 PAAR LUIDSPREKERKABELS

Voorgemonteerd met „Fusion“ lug connectoren, blijft deze top-of-the-line bi-
amplified luidsprekerkabel de standaard voor high-fidelity geluid. Het is speciaal 
ontworpen voor hifipuristen en biedt een uitgekiend technisch concept en een 
bijzonder uniek productontwerp. Het materiaal van de binnenste geleider bestaat uit 
het zeer zuivere en absoluut zuurstofvrije HPOCC-koper. Dit unieke productieproces 
bereikt bijna monokristallijne overgangen binnen het koper. Het kabelontwerp is 
gebaseerd op de consistente scheiding van de signaalpaden voor het hoog- en laag-
frequent bereik en bereikt een unieke transmissiekwaliteit. Zo werden bijvoorbeeld 
12 individueel geïsoleerde koperdraden elk extra omwikkeld met een flinterdunne 
koperfolie. Dit unieke concept in de kabelbouw vereist een enorme fabricageprecisie 
met als hoofddoel een tijdcorrectie tussen de hoge en lage frequenties te bereiken. 
De lage frequenties geven de voorkeur aan de massievere binnenste geleider, terwijl 
de hoge frequenties de neiging hebben om zich over het oppervlak te bewegen en 
een hogere snelheid hebben. De combinatie van binnengeleider en folie resulteert in 
een tot nu toe onbereikbaar natuurlijk en dynamisch geluidsbeeld.

Aansluitmateriaal  Metalen connector 

Kleur  Zwart 

Inhoud  2 stuks 

Binnenste geleider materiaal  HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper 

Kabelgeometrie  Ronde 

Kenmerken  24kt vergulde contacten , Stereo-luidsprekerkabels, 
Gemaakt in Duitsland, Consequente scheiding van de 
signaalwegen 

Buitenmantelmateriaal  Stoflaag 

Kabeldiameter  13 mm

SIGNAL DIRECTION4 x kabel-
schoen

2 x kabel-
schoen

Bi-directio-
neel


