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DH Labs BL-1 Series II - kabel
sygnałowy do systemów audio
Cena

435,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DH-BL1-RCA

Producent

DH Labs

Opis produktu

DH Labs BL-1 - kabel sygnałowy dla najbardziej
wymagających.
Interkonekt SILVER SONIC BL-1 Series II to wysokiej jakości kabel połączeniowy, który zapewnia najwyższą jakość dźwięku i
niezawodność nie dostępną u konkurencji w jego pułapie cenowym. Zgodnie z tradycją wysoko cenionego kabla
głośnikowego SILVER SONIC T-14 High Resolution, SILVER SONIC BL-1 jest produkowany w Stanach Zjednoczonych i
wykorzystuje najlepsze dostępne materiały, w tym srebro o wysokiej czystości 5N, FEP i ultraczystą miedź długokrystaliczna.
SILVER SONIC BL-1 jest zbalansowanym kablem zaprojektowanym do współpracy ze złączami RCA i XLR. Jest w 100%
ekranowany i może działać w pobliżu urządzeń cyfrowych bez zbierania ich zakłóceń. Przewody składają się z wolno ciągniętej
miedzi beztlenowej, która jest pokryta czystym srebrem, przy czym wybrana jest grubość powłoki srebra w celu zapewnienia
optymalnej synergii z metalem nieszlachetnym OFC. Przewody są izolowane specjalnym dielektrykiem FEP.
Silver Sonic BL-1 wykorzystuje duże przekroje przewodu (20 AWG) dla zmniejszenia strat sygnału. Każda szpula jest
testowana, a nasze izolatory FEP są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami w branży.

Dane techniczne:

Najwyższej czystości miedź długokrystaliczna pokryta srebrem.
Niskoindukcyjna budowa kabla.
Ilość żył - 2.
Przekrój żyły - 20 AWG.
Izolacja żyły - FEP.
Izolacja zewnętrzna PVC.
Made in USA.
Kabel zakonfekcjonowany pozłacanymi wtykami RCA DH-Labs.

Na życzenie klienta istnieje możliwość konfekcji wybranymi wtykami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Długość: 0,5 m , 0,75 m (+ 52,00 zł ), 1 m (+ 105,00 zł ), 1.5 m (+ 157,00 zł ), 2 m (+ 210,00 zł ), 2.5 m (+ 262,00 zł ), 3 m
(+ 315,00 zł )
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