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Melodika Purple Rain MD2R
Interkonekt 2*RCA - Różne
Długości
Cena

139,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Melodika

Opis produktu
MELODIKA PURPLE RAIN MD2R Interkonekt 2*RCA - 2*RCA
Opis:
Interkonekt 2x RCA - 2x RCA do przesyłania sygnałów audio. Konstrukcja przewodu typu "Single Core" jest przez wiele osób
uznawana jako najlepsza budowa przewodnika do zastosowań w domowym systemie Hi-Fi. Dodatkowo najniższa w tym
przedziale cenowym pojemność powoduje niezakłócone przenoszenie wysokich częstotliwości. Poprzez zmniejszoną
impedancję kabel nie ma również częstego efektu "ostrej góry".
Przy budowaniu domowego zestawu audio, należy pamiętać, że nie ma uniwersalnego przewodów do systemów
profesjonalnych oraz domowych, MD2R05 Purple Rain to wyspecjalizowany kabel przeznaczony domowym instalacjom audio.
Budowa oparta o przewodnik składający się z drutu 0,25mm2 oraz materiału przewodzącego prąd elektryczny poprawiający
rozkład pola elektrycznego. Ekran wykonany w postaci oplotu siatkowego oraz powłoki przewodzącej.
Kabel audio 2xRCA x 2xRCA o długości 0,5 metra
Solidnie i precyzyjnie wykonane
Rezystancja żyły roboczej Chromowane wtyki pozłacane 24k złotem
Przewód łączony z wtykiem poprzez lutowanie wysokiej jakości cyną z srebrem, dzięki czemu styk jest bardzo pewny oraz
zapewnia wysokiej jakości przesył sygnału.
Ekran w postaci oplotu siatkowego 160 x 0,1mm
Izolacja: PE, powłoka PVC
Przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon, alkohol, wyśmienita udarność zarówno w pokojowej jak i niskiej
temperaturze, wysokie pochłanianie energii mechanicznej, dobra odporność na ścieranie.
Dostępne długości:
MD2R05 - 0,5m
MD2R10 - 1m
MD2R15 - 1,5m
MD2R20 - 2m
MD2R30 - 3m
MD2R40 - 4m
MD2R50 - 5m
MD2R70 - 7m
MD2R100 - 10m
MD2R150 - 15m
MD2R200 - 20m
MD2R250 - 25m
Specyfikacja:
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Długość:
Przekrój:
Jakość przewodnika:
Ekranowanie:
Wtyki:
Kierunkowość:
Elastyczność kabla, średnica załamania kabla:
Średnica (grubość kabla):
Konstrukcja:
Izolacja:
Wymiary:
Plusy:
Minusy:
INNE:
::
::
::
::

Gwarancja:

0.5m
0.25mm2
Miedź beztlenowa OFC: 99.99%
Standardowe
wtyki pozłacane 24k złotem
Nie
36mm
7mm
Koncentryczna
PE, powłoka PVC
Śr: 12; dł: 45
Relacja jakość / cena, wygląd, budowa, stereofonia, wysokie
tony,
Sztywne wtyki, kolor
Rezystancja żyły roboczej
Przewód lutowany z wtykiem za pomoca wysokiej jakości cyny
z dodatkiem srebra.
Rezystancja ekranu
Pojemność skuteczna żyła/ekran
Przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon,
alkohol, wyśmienita udarność zarówno w pokojowej jak i niskiej
temperaturze, wysokie pochłanianie energii mechanicznej,
dobra odporność na ścieranie
5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Długość: 0,75 , 10 Metrów , 2,5 Metra , 25 Metrów , 4 Metry , 8 Metrów , 0,5 Metra , 1 Metr , 1,5 Metra , 2 Metry , 3 Metry , 5
Metrów , 7 Metrów , 15 Metrów , 20 Metrów
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