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Projektowane i ręcznie 
wykonywane w Anglii 
od 1985 roku 
Są nieodzownym elementem każdego systemu, więc dobór 
właściwego kabla jest teraz ważny jak nigdy dotąd.

Firma Chord opracowuje, buduje i udoskonala kable audio  
i wideo w Anglii od 1985 roku.

Firma zaczynała skromnie, bo na stole kuchennym 
wiejskiego domku, a teraz jej siedziba znajduje się w 
specjalnie wybudowanym do tego celu budynku w pobliżu 
słynnego kręgu Stonehenge. Przedsiębiorstwo zdobyło 
międzynarodowe uznanie dzięki produkcji kabli o wysokich 
parametrach użytkowych i dobrym stosunku jakości do 
ceny, które w dodatku są dostępne w różnych przedziałach 
cenowych.
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Tak jak w przypadku kabli, które produkujemy nasza 
Firma jest sumą części składowych. Tylko dzięki 
naszemu zespołowi jesteśmy w stanie zachować 
znany wszystkim wysoki poziom jakości i usług.
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Budowane przez 
(i dla) fanów 
muzyki i samych 
muzyków
Muzycy są perfekcjonistami, więc ich liczna obecność w 
naszej Firmie sprawia, że funkcjonowanie działu rozwoju 
produktów i kontroli jakości (a także wszystkich ogniw 
pośrednich) stoi na wysokim poziomie.

Nikomu nie przeszkadza ich obsesja na punkcie melodii, 
dźwięków i rytmów. My nie tylko robimy kable audio, ale ich 
również używamy, a więc muszą być dobre!

Tak jak w przypadku najlepszych nagrań, kable Chord 
wykonywane są dużą dbałością o szczegóły. Każdy użyty 
element odgrywa istotną rolę w uzyskanym efekcie 
końcowym. Nie montujemy komponentów, które nie są 
niezbędne, ale jeżeli istnieje możliwość, że ich użycie poprawi 
parametry kabli, bez wahania je zastosujemy.

Naszym celem jest zbliżyć się maksymalnie do dźwięku, 
jaki wyobraża sobie artysta, tak więc jeżeli znajdziemy 
lepszą metodę, materiał lub komponent, który na to pozwoli, 
stworzymy nową wersję danego produktu.
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“Ale jak kable cyfrowe mogą 
wpływać na jakość dźwięku, 
jeżeli sygnał jest zero-
jedynkowy?”

Jest to powszechne, lecz błędne przekonanie. 
Mimo że dane cyfrowe są przechowywane w 
postaci zer i jedynek, w trakcie ich transmisji 
za pomocą kabla krawędzie sygnału 
napięciowego mogą ulegać zniekształceniu, 
przesunięciu lub rozmyciu – tak jak w 
zwykłym sygnale analogowym. Przesył 
sygnału cyfrowego opiera się na teorii linii 
transmisyjnej, która jest uzależniona od 
jakości parametrów impedancyjnych kabla. 
Jakiekolwiek odstępstwo od przyjętego 
standardu (wiele masowo produkowanych 
kabli cyfrowych z trudem uzyskuje tolerancję 
na poziomie ±10%!) powoduje odbicia i echo, 
które powracają, wywołując zniekształcenia 
sygnału.

Nie musicie Państwo wierzyć nam na 
słowo – prosimy porównać wyświetlany 
obraz przesyłany z odtwarzacza Blu-
Ray lub komputera za pomocą masowo 
produkowanego kabla HDMI, USB lub 
sieciowego z obrazem uzyskanym za 
pośrednictwem kabla Chord. Jeżeli widoczna 
jest różnica w obrazie, na pewno będzie 
słyszalna różnica w brzmieniu dźwięku – 
zachęcamy do sprawdzenia samemu.

Twój sposób 
słuchania muzyki
Kiedyś w zestawach audio królowały kable analogowe, ale wraz 
z rosnącą liczbą użytkowników korzystających z odtwarzaczy 
multimedialnych, serwerów i przetworników cyfrowo-
analogowych wysokiej jakości, jakość okablowania cyfrowego 
nabrała znaczenia. Zastosowanie odpowiednich połączeń może 
mieć wpływ na Państwa system, zachęcamy więc do korzystania  
z porad sprzedawców. Najważniejsze, aby posłuchać swojej 
muzyki (lub obejrzeć filmy z własnej kolekcji) i dopiero wtedy 
podjąć decyzję. Na Państwa prośbę sprzedawcy produktów 
Chord mogą zorganizować prezentację w domu lub wypożyczyć 
kable.

Złącza analogowe

Niezależnie, czy używane są połączenia symetryczne (3-pinowe 
XLR), kable RCA czy DIN, firma Chord oferuje kable o różnych 
parametrach. Warto zauważyć, że różne elementy systemu 
(odtwarzacze, wzmacniacze itp.) mogą lepiej współpracować 
z pewnymi rodzajami złączy – DIN lub RCA – albo w pewnych 
konfiguracjach, np. symetrycznych/niesymetrycznych.

Złącza cyfrowe

Transmisja sygnałów cyfrowych pochodzących ze źródła 
cyfrowego do przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) 
odbywa się zazwyczaj zgodnie ze standardem S/PDIF, 
obsługiwanym przez złącza RCA lub BNC, lub alternatywnie 
AES/EBU w oparciu o złącze XLR. Wtyczki/gniazda XLR i BNC są 
projektowane dla konkretnych impedancji, natomiast wtyczki 
i gniazda RCA nie. Tak więc mimo że można założyć wtyczkę 
BNC 75 Ω na nasz kabel cyfrowy, nie gwarantujemy właściwej 
impedancji w przypadku takiego połączenia.
To oznacza, że jeżeli jest taka możliwość, należy używać lekkich 
złączy BNC, ewentualnie XLR.
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Unikalna 
technologia

Dokładamy wszelkich starań i przestrzegamy 
rygorystycznych norm, aby nasze kable były na 
najwyższym światowym poziomie. Wszystkie 
elementy, łącznie ze stopem lutowniczym, 
są dobrane tak, aby  zapewnić optymalne 
parametry użytkowe kabli.

Możemy poszczycić się opinią firmy 
produkującej interkonekty i kable głośnikowe 
dla audiofilów, których cena oscyluje w 
realnych granicach. Kable wykorzystują 
przewody wykonane w naszej unikalnej 
technologii ARAY / Tuned ARAY / Super ARAY, 
warstwę izolującą Taylon®, zaawansowane 
materiały ekranujące i nasze wtyki o 
przełomowej konstrukcji.
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Nowe wtyki
ChordOhmic
Przez wiele lat używaliśmy przewodów ze srebrzonej miedzi. Posrebrzane 
kable są łączone ze srebrzonymi wtykami. Użycie srebra w kablach może 
być błędnie interpretowane, ponieważ większość ludzi kojarzy srebro z 
przejrzystym, dominującym brzmieniem. Nasze doświadczenie pokazuje, 
że taka przejrzystość wynika z nieprawidłowego doboru materiału 
izolacyjnego, a nie z użycia srebra! Jedynym wyjątkiem od tej zasady 
są złocone wtyki firmy Chord (bananowe 4 mm lub widełkowe) do 
podłączenia głośników.

Dlaczego nie złoto?

Mimo że powszechnie sądzi się, że złoto jest najlepszym materiałem 
do pokrywania styków wysokiej jakości, jego jedyną główną zaletą jest 
całkowita odporność na korozję (sytuacja rzadko spotykana w domu!). 
Nasze doświadczenie podpowiada również, że klienci kojarzą złoto z 
dobrymi parametrami i jakością dźwięku z uwagi na wysoką cenę tego 
materiału. Sytuację komplikują inne materiały dostępne w segmencie hi-
fi (np. rod, mosiądz czy nikiel), znacząco różniące się między sobą cenami 
i deklarowanymi własnościami użytkowymi.

Fizyka, statystyki i brak rzetelnej wiedzy

W rzeczywistości złoto znajduje się na trzecim miejscu pod względem 
przewodności elektrycznej. Miedź ma lepszą przewodność o 40%, 
a srebro o 48%. Lepsza przewodność oznacza niższy opór, a w związku 
z tym niższe straty na sygnale. Mniejsze straty w sygnale przekładają się 
na lepsze parametry – zgodnie z prawem Ohma! Stąd pochodzi nazwa 
naszych nowych wtyków głośnikowych. 

Mimo że czysta miedź jest dobrym przewodnikiem, w temperaturze 
pokojowej jest podatna na utlenianie, które drastycznie obniża jej 
przewodność. Pokrywanie galwaniczne miedzi innymi metalami pozwala 
ją przed tym zabezpieczyć. Wśród metali służących do galwanizacji 
miedzi znajduje się cyna (25% przewodności złota), nikiel (33% 
przewodności złota) i rod (50% przewodności złota).

Tak więc galwanizacja srebrem nie tylko ma sens z elektrycznego punktu 
widzenia, ale powoduje również słyszalną poprawę jakości brzemienia 
w porównaniu z wtyczkami pokrywanymi złotem.

A co z nalotem?

Panuje powszechne, lecz błędne przekonanie, 
że srebro jest słabym przewodnikiem, 
ponieważ się utlenia. Prawda jest taka,  
że srebro nie utlenia się w temperaturze 
poniżej 170 oC. Jednak w temperaturze 
pokojowej pokrywa się nalotem, reagując  
z siarką obecną w powietrzu.
Mimo że srebro z nalotem nie wygląda ładnie 
(w przypadku elementów dekoracyjnych 
lub sztućców), nie traci swoich własności 
elektrycznych.

Nalot (zwykle siarczek srebra) stanowi miękką 
warstwę i można go łatwo usunąć, używając 
niewielkiej siły. Dbamy, aby w bananowych 
wtykach głośnikowych i końcówkach 
widełkowych występował taki nacisk. Poniższe 
ilustracje pokazują, że niezależnie od tego, jak 
gładka dla gołego oka wydaje się powierzchnia 
styku, na poziomie mikroskopowym jest 
ona dość chropowata. Powierzchnia styku 
jest niejednorodna, nawet przy dość dużym 
nacisku. Wyjmując i wkładając wtyk do 
gniazda można skutecznie oczyścić punkty 
styczności. Należy zadbać, aby cały zestaw 
został wyłączony przed tą prostą czynnością 
konserwacyjną.

Wtyczkom dobrze robi gruntowne czyszczenie 
z użyciem dobrego środka czyszczącego lub 
środka polepszającego kontakt.

Powyżej. Ilustracja powyżej pokazuje 
kontakt  przy małym docisku. Poniżej  
pokazano odkształcenie powierzchni wtyku 
i gniazda przy większym docisku. Nacisk 
powoduje usunięcie miękkiego nalotu  
i zwiększenie powierzchni styku.
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Przedstawiamy  Taylon®
Jesteśmy przekonani, że dokładność fazowa jest jednym z 
najważniejszych parametrów wpływających na jakość reprodukcji 
dźwięku. Przed wprowadzeniem materiału Taylon®, stosowaliśmy 
przede wszystkim PTFE (Teflon™) lub PTFE o niskiej gęstości 
(spieniany azotem). PTFE od dawna jest stosowany jako izolator 
w okablowaniu klasy high-end, ale ma tę wadę, że nie jest stabilny 
fazowo w temperaturze pokojowej. Taka niestabilność powoduje 
podbarwienia sygnału.

Przy umiarkowanej cenie i odpowiednim użyciu, zalety PTFE 
kompensują jego niedoskonałości, ale kiedy chodzi o stworzenie 
najlepszego kabla, jest to czynnik niekorzystny, dlatego firmy 
podejmują duży wysiłek (i częstokroć wydają równie dużo 
pieniędzy klientów) celem zminimalizowania tego wpływu. My 
obraliśmy inną drogę – całkowicie wyeliminowaliśmy ten problem!

W roku 2015 wprowadziliśmy zaawansowany materiał o 
nazwie Taylon® zastępujący teflon. Ten materiał umożliwił 
nam stworzenie rodziny naszych flagowych kabli ChorcMusic 
i ponownego zdefiniowania naszych możliwości. ChordMusic 
to bezkompromisowa konstrukcja wykorzystująca drogie 
komponenty. Te czynniki, a także długi czas wytwarzania, 
powodują, że ta grupa produktów znalazła się poza zasięgiem 
wielu melomanów. Aby to zrekompensować, rozpoczęliśmy prace 
nad uszczuploną wersją ChordMusic i stworzyliśmy linię Sarum T. 
Mimo że kable Sarum T nie dorównują linii ChordMusic, znacznie 
przewyższają parametrami kable Sarum. Posiadacze kabli Sarum 
starszego typu mogą teraz przejść na nowy standard, co będzie 
dla nich dużym krokiem naprzód w kierunku brzmienia, którego 
oczekują.

Sarum T oferuje naturalną rytmikę, tempo, energię i obecność, 
     z których znane są kable ChordMusic, ale przy znacznie 
            uproszczonej konstrukcji, która kosztuje znacznie mniej, 
                   ale odznacza się świetnymi parametrami muzycznymi 
                          dzięki zastosowaniu Taylon®.

Taylon® praktycznie eliminuje 
niestabilność fazową spowodowaną 
zmianami temperatury i wibracjami, które 
pogarszają parametry dźwiękowe PTFE. 
Dzięki temu brzmienie jest niezwykle 
naturalne, przejrzyste i wyraźne –  takie, 
jakie pozwalają osiągnąć tylko najlepsze  
i najdroższe kable innych firm.

W przypadku wszystkich naszych kabli 
należy umówić się na demonstrację ich 
możliwości, aby móc ocenić ich pracę  
w Państwa zestawie. Tylko wtedy 
można podjąć świadomą decyzję.
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Unikalna 
technologia ARAY 
Staramy się wytwarzać produkty o przystępnej cenie.  Przez 
ponad 30 lat nastąpiło wiele zmian w rodzajach i wielkościach 
transmitowanych sygnałów. Nasza firma również uzyskała 
ogromną poprawę rozdzielczości sygnału i przystępności 
produktów dzięki nowoczesnej technologii.  Nasze cele są 
dokładnie takie same: z każdego formatu lub systemu chcemy 
uzyskać to, co najlepsze, niezależnie czy chodzi o sygnał 
analogowy czy cyfrowy, audio czy wideo.

Nasze konstrukcje stanowią wynik naszego doświadczenia, 
umiejętności technicznych, zdolności projektowania, użytej 
technologii materiałowej, badań i przełomowych rozwiązań. 
System ARAY jest jednym z takich rozwiązań.

Nasza unikalna technologia ARAY/Tuned ARAY i Super ARAY 
jest owocem prowadzenia żmudnych badań i zastosowania 
radykalnych pomysłów. Możliwości transformacyjne systemu 
ARAY zostały odkryte podczas prac nad linią kabli cyfrowych 
Chord. System pozwala na mechaniczne dostrojenie kabla w fazie 
jego konstruowania i jest to rozwiązanie unikalne tylko dla firmy 
Chord. 

Nasze rozbudowane testy odsłuchowe i ciągłe poprawki 
pozwoliły nam stworzyć kable połączeniowe, które przenoszą 
sygnał  o niespotykanej precyzji,  spójności brzmienia i głębi.  
Użycie tej technologii w którymkolwiek rodzaju kabla typu 
interkonekt powoduje skokowa poprawę jakości brzmienia.  
Oryginalny system Tuned ARAY został dopracowany, aby stworzyć 
bardziej złożone rozwiązanie jakim jest Super ARAY. 
Dla osób, które po raz pierwszy sięgają po nasze 
produkty, oferujemy zarówno wersję 
Tuned ARAY jak i wersję ARAY.

Zgodnie z naszym celem, aby 
zaoferować klientowi nie tylko 
produkty klasy reference, ale także 
te bardziej przystępne cenowo, 
technologia ARAY jest stosowana 
w każdym naszym kablu, również 
w serii C. Tak jak  w przypadku 
większości nowych pomysłów, 
bardziej złożona wersja technologii 
ARAY została początkowo użyta 
w naszych produktach flagowych. 
Później nieco uproszczone wersje  
systemu ARAY zostały użyte w 
naszych bardziej popularnych 
produktach.

Wierzymy, że użycie technologii 
ARAY to dobra wiadomość nie tylko 
dla użytkowników segmentu high-
end czy audiofilów, uproszczone 
wersje tego rewolucyjnego systemu 
trafiły do wszystkich naszych 
produktów. Tak więc prawie każdy 
element systemu znacznie zyskuje 
dzięki tej technologii.
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Serie kabli

Uwaga: wygląd produktu i jego 
specyfikacja techniczna mogą ulec 
zmianie bez uprzedzenia. Dzieje 
się tak ponieważ stale staramy się 
udoskonalać nasze produkty.10



Perform: [wejście do świata prawdziwego hi-fi]

Studio: [wyrafinowana technologia dająca wiele możliwości 
indywidualnej konfiguracji]

Master: [najwyższe parametry użytkowe, produkty klasy 
audiofilskiej wykonywane na zamówienie]

3 kroki do nieba
30 lat naszego doświadczenia w budowie 
kabli zaowocowało stworzeniem trzech 
klas produktów o różnym poziomie 
zaawansowania technicznego, reprodukcji 
dźwięku i natężenia emocji. Mimo to 
wszystkie są w stanie wykorzystać 
prawdziwy potencjał każdego systemu 
audio w ramach każdego budżetu.

Tak jak w przypadku każdej próby 
zdefiniowania i usystematyzowania 
systemów elektronicznej reprodukcji 
dźwięku w odniesieniu do samej muzyki i jej 
odbioru przez ludzkie zmysły, nasz system 
nie wyczerpuje wszystkich możliwości. 
Natomiast może posłużyć jako przydatny 
przewodnik po znakomitych produktach 
firmy Chord, a fachowa pomoc w punktach 
sprzedaży naszych produktów powinna 
ułatwić Państwu dokonanie właściwego 
wyboru sposobu połączenia.

C-series

Clearway
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C-series
Obszerna i nagradzana grupa kabli 
C-series wykorzystuje tylko nasze 
opatentowane rozwiązania, w której 
takie niuanse jak dobór materiału 
i topologii mają niebagatelny wpływ 
na jakość dźwięku.

W połączeniu z naszymi 
dopasowanymi wtykami, które 
choć mają minimalistyczny wygląd 
i nie wyglądają tak imponująco jak 
produkty konkurencyjne, brzmią 
o niebo lepiej, oraz naszą unikalną 
technologią optymalizacji ARAY, 
oferujemy klasę kabli w przystępnej 
cenie, w której każda część jest 
starannie dobrana.

“Oto firma Chord, która po 
raz kolejny pokazuje, że 
rozumie na czym polega hi-
fi, oferując początkującym 
melomanom interkonekty, 
które zawsze dzwierciedlają 
to, co potrzeba, czyli 
parametry muzyczne 
Państwa zestawu”.

O serii C-line
What Hi-Fi? 
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C-series dł. odcinka/ilość

C-line, interkonekt analogowy RCA
Zdobywca nagrody magazynu What Hi-Fi? w latach 2015, 2016 i 2017. Żyły w postaci linki z miedzi beztlenowej 
(sygnał, masa i ARAY). Żyły izolowane tworzywem o dużej giętkości i małej gęstości.  Kabel ekranowany folią. Wtyki 
są oblewane tworzywem, a styki pokrywane złotem dla lepszego kontaktu.

0,5 m
1 m
2 m
3 m

C-sub RCA, kabel do subwoofera
Żyły w postaci linki z miedzi beztlenowej pokrywanej cyną mają niską oporność, która jest odpowiednia dla 
dłuższych odcinków. Owinięte warstwą ekranującą dla większej giętkości, która zmniejsza straty na sygnale 
spowodowane zakłóceniami o wysokiej częstotliwości. Unikalny sposób powlekania złotem wtyki RCA poprawia 
transmisję sygnału. Wtyk oblewany tworzywem zapewnia dużą stabilność połączenia.

3 m
6 m
8 m

10 m

C-digital, kabel cyfrowy RCA
Żyły wykonane z miedzi beztlenowej o geometrii ARAY. Kabel ekranowany folią o dużej gęstości. Unikalny sposób 
powlekania złotem wtyki RCA poprawia transmisję sygnału. Oblewany tworzywem wtyk zapewnia dużą stabilność 
połączenia i brak nacisku na żyły kabla.

0,5 m
1 m

C-lite, kabel optyczny
Kabel zakończony wtykami mini-jack, Toslink lub w konfiguracji mini-jack na Toslink. Dostępny od 15cm, aż 
do długości wymaganych przez domowe systemy audio przez domowe systemy audio. Szerokopasmowy 
kabel optyczny o polerowanych zakończeniach w celu poprawy przepustowości. Środkowa żyła jest chroniona 
płaszczem z miękkiego polwinitu (PVC), a zewnętrzna powłoka ogranicza zgięcie na tyle, aby umożliwić uzyskanie 
właściwego promienia zagięcia bez uszkodzenia światłowodu.

15 cm
30 cm

1 m
2 m
3 m
5 m
8 m

10 m

C-USB
Grube żyły wykonane ze srebrzonej miedzi beztlenowej. Izolacja wykonana z niskostratnego, spienionego 
polietylenu. Żyły w postaci skrętki. Podwójne ekranowane chroni przed zakłóceniami wysokiej częstotliwości. 
Pozłacana wtyczka i styki.

0,75 m
1,5 m

3 m
5 m

C-stream
Kabel do strumieniowych systemów audio, które wymagają użycia złączy RJ45. Żyły wykonane z miedzi 
beztlenowej, izolowane polietylenem o niskiej gęstości. Każda para żył jest osobno ekranowana, wszystkie żyły są 
osłonięte warstwą ekranującą o dużej gęstości, a całość chroniona jest płaszczem zewnętrznym, który redukuje 
wibracje.

0,75 m
1,5 m

3 m
5 m

10 m
15 m
20 m

C-view, kabel HDMI
Ultracienki kabel HDMI z kanałem Ethernet. Kabel HDMI, high-speed 1080p, zgodny z 3D, obsługuje telewizję 4K 
i pogłębiony kolor. Kanał Ethernet/powrotny, obsługuje wszystkie formaty HDMI audio. Odlewany ciśnieniowo 
złocony wtyk, posrebrzane styki sygnałowe z miedzi beztlenowej. Skrócony wtyk ułatwia przyłączenie urządzeń 
zamontowanych na ścianie.

0.75 m
1,5 m

2 m
3 m
5 m
8 m

10 m

C-screen, kabel głośnikowy
Dyskretny kabel, który ułatwia instalację przy zachowaniu wszystkich zalet, jakie daje ekranowanie. C-screen 
ma zaledwie 7 mm średnicy i jest giętki na tyle, aby można było go z łatwością poprowadzić wokół narożników. 
Zewnętrzna powłoka w białym kolorze chroni warstwę ekranującą, dzięki czemu kabel jest praktycznie 
niewidoczny na białych listwach przypodłogowych.

na metry  
szpula 60 m

C-power, kabel zasilający
Kabel jest ekranowany, aby obniżyć poziom szumu, który maskuje detale dźwięku. Wtyki są oblane tworzywem, 
a żyły przewodów są łączone poprzez zagniatanie z użyciem dużej siły – połączenie bez użycia wkrętów. Oblanie 
tworzywem w fazie produkcji sprawia, że żyły przewodów są unieruchomione, dzięki czemu nie powstają szumy 
wywołane w sposób mechaniczny.

1,5 m
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Clearway
Wykonanie kabli w sposób oszczędny 
wiąże się z produkcją długich odcinków, 
które odwijane są ze szpuli. W takim 
przypadku nie kupujemy gotowych kabli. 
Przy produkcji kabla na kilometry jakość 
żył, dobór izolacji i materiału ekranującego 
oraz dokładność wymiarów nie mogą być 
gorsze.

Kable serii Clearway są montowane ręcznie 
w Wielkiej Brytanii. Zapewniają optymalne 
parametry pracy i zgodność z dużą liczbą 
systemów audio, zasługując tak naprawdę 
na dużo wyższą cenę.

Clearway był wielokrotnie nagradzany: 
What Hi-Fi? (2015, 2016, 2017) oraz 
Hi-Fi Choice/Hi-Fi News (2017). Wybór 
dostępnych wtyków jest duży, zarówno dla 
zastosowań analogowych jak i cyfrowych, 
a kabel można kupić w odcinku o dowolnej 
długości.

“Wydając ciężko zarobione 
pieniądze na elementy 
systemu hi-fi, oczekujesz, 
aby kable nie pogorszyły ich 
parametrów. Do tego celu 
kable Clearway firmy Chord 
mogą okazać się idealne”. 

O kablu RCA serii Clearway Analogue 
What Hi-Fi? 
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Clearway dł. odcinka / ilość

Clearway, interkonekt analogowy RCA
Zdobywca nagrody magazynu What Hi-Fi? w roku 2017. Ręcznie montowany w Wielkiej Brytanii, grube żyły z 
miedzi beztlenowej o geometrii ARAY, izolowane tworzywem FEP. Dwie grube warstwy ekranujące, nawijane 
przeciwlegle. Zakończone posrebrzanymi wtykami VEE 3 typu RCA.

0,5 m
1 m

dowolne odcinki

Clearway, interkonekt analogowy DIN/DIN-RCA
Idealny do Naim Audio lub starszego sprzętu Quad. Montowany fabrycznie przez specjalistów. Tak jak para kabli 
Clerway RCA, kable Clearway DIN wykorzystują tę samą konfigurację żył ARAY.

1 m
dowolne odcinki

Clearway RCA, kabel do subwoofera
Taka sama, nagradzana specyfikacja Clearway i geometria ARAY. Zakończony srebrzonymi wtykami VEE 3 typu RCA 
firmy Chord lub srebrzonymi Wtykami XLR firmy Neutrik. Idealny kabel do subwoofera pracującego w systemach 
surround/wielokanałowych klasy mid-range.

3 m
5 m 

dowolne odcinki

Clearway, interkonekt analogowy XLR
Analogowy kabel XLR jest zakończony srebrzonymi Wtykami firmy Neutrik i wykorzystuje naszą unikalną 
konfigurację ARAY. Konstrukcja kabla bazuje na identycznych żyłach do połączenia przewodu gorącego, powrotu 
i masy.

1 m 
dowolne odcinki

Clearway, kabel cyfrowy RCA/RCA-Mini-Jack/BNC
Kabel o impedancji 75 Ω,  żyły w konfiguracji ARAY. Dostępny wraz ze srebrzonymi Wtykami VEE 3 typu RCA, 
srebrzonymi Wtykami BNC i/lub Wtykami mono mini-jack. Świetny wybór dla miniaturowych/przenośnych 
przetworników DAC, DAP itd.

0,5 m 
1 m 

dowolne odcinki

Clearway, kabel głośnikowy
Zdobywca nagrody magazynu What Hi-Fi? w latach 2015, 2016 i 2017. Żyły w postaci linki z miedzi beztlenowej o 
średnicy 14 AWG, izolowane tworzywem FEP. Żyły w postaci skrętki. Wewnętrzny płaszcz z polwinitu (PVC) i dwie 
warstwy ekranujące, nawinięte przeciwlegle, dla ochrony przed szumem o wysokiej częstotliwości.

na metry
szpula 60 m
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Shawline
Kable z serii Shawline sprawiają, 
że muzyka jest cudownie angażująca 
i łatwa w odbiorze, a to jest możliwe 
tylko w przypadku naszych kabli 
Tuned ARAY. Ręczny montaż i duża 
dokładność wykonania odgrywają 
mają duże znaczenie przy ich 
skomplikowanej konstrukcji. Okazuje 
się, że kable o bardzo dobrych 
parametrach nie muszą kosztować 
fortuny.

Seria kabli Shawline, cieszących 
się dobrymi recenzjami wszystkich 
magazynów audio-wideo, 
powiększyła się ostatnio o kable 
słuchawkowe (ShawCan) z możliwością 
doboru różnego rodzaju wtyków 
słuchawkowych oraz o kabel zasilający 
w wersji brytyjskiej lub europejskiej – 
długo oczekiwany zamiennik do kabla 
Power Chord.

“Wiązka przewodów w 
kablu interkonekt lub 
głośnikowym, która 
przesyła sygnał muzyczny 
bez żadnych podbarwień – 
dodatkowo w dobrej cenie. 
Gorąco polecamy”.

O serii Chord Shawline
Hi-Fi World
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Seria Shawline dł. odcinka / ilość

Shawline, interkonekt analogowy RCA
Technologia Tuned ARAY w przystępnej cenie. Srebrzone żyły izolowane są tworzywem FEP. Wielokrotnie 
ekranowanie ma za zadanie pracować w szerokim pasmie częstotliwości i redukować szum o podłożu 
mechanicznym. Wtyki RCA z serii VEE 3 są  posrebrzane dla poprawienia parametrów transmisji. Niezwykle 
uniwersalny kabel, niezmiennie dobrze oceniany przez magazyny hi-fi.

0,5 m
1 m

dowolne odcinki

Shawline, interkonekt analogowy 2RCA-DIN/DIN-DIN/ DIN-XLR
Dostosowany do zestawów Quad i Naim. Takie same, wysokie parametry jak dla wersji RCA. Optymalizowany do 
pracy z każdą kombinacją wtyków DIN/RCA/XLR, w tym z konfiguracją SNAIC dla wzmacniaczy NAP 250/300/500.

1 m
dowolne odcinki

Shawline RCA, kabel do subwoofera
Żyły są srebrzone, otoczone izolacją z tworzywa FEP, wielokrotnie ekranowane do pracy w pasmie wysokich 
częstotliwości. Zaopatrzony w posrebrzane wtyki RCA VEE 3 firmy Chord. Kabel wykorzystuje geometrię żył Tuned 
ARAY. Dostępny z wtykami RCA lub XLR.

3m
5m 

dowolne odcinki

Shawline, interkonekt analogowy XLR
Wszystkie kable Tuned ARAY wymagają dużej precyzji, którą można uzyskać tylko przy pomocy montażu ręcznego 
o dużej dokładności. Zaletą takiego systemu jest to, że można zainstalować dodatkowe żyły, pozwalające na 
stworzenie wyjątkowego kabla XLR.

1m 
dowolne odcinki

Shawline ShawCan, kabel słuchawkowy
Ekranowanie z użyciem wysokiej jakości kompozytu węglowego, teflonowa izolacja (PTFE) oraz zewnętrzny 
oplot, który tłumi drgania dla redukcji szumów o podłożu mechanicznym. Dostępne z przeróżnymi wtykami 
słuchawkowymi.

1m 
dowolne odcinki

Shawline, kable cyfrowe RCA / USB / BNC
Jeżeli słychać pracę gitary basowej i perkusji, to dobrze, ale jeżeli nie pracują synchronicznie, nie ma to większego 
sensu. Kabel Shawline Digital wnosi spójność do brzmienia detali. Ponownie opracowana wersja analogowego 
kabla Shawline, ale o tej samej konfiguracji żył Tuned ARAY. Zakończony srebrzonymi wtykami VEE3 typu RCA lub 
BNC.

0,5m 
1m

dowolne odcinki

Shawline Streaming
Srebrzone miedziane żyły typu high-speed, osobno ekranowane skrętki plus ekranowanie całości.  Kabel 
izolowany tworzywem FEP, styki pokryte 24-karatowym złotem, oblewany wtyk z ekranowaniem, wzmocniony 
metalowym elementem. Na zamówienie dostępne są odcinki o dowolnej długości.

0,75m 
1,5m 

3m 
5m 

dowolne odcinki

Shawline, kabel głośnikowy
Żyły w postaci linki z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości i średnicy 16 AWG, izolowane teflonem. Kabel 
posiada parametry zbliżone do parametrów słynnego Chord Rumour, które zostały jednak poprawione dzięki 
zastosowaniu podwójnej folii ekranującej o dużej gęstości, a także wewnętrznego płaszcza celem redukcji szumu o 
podłożu mechanicznym.

na metry
szpula 60 m

Shawline Power, kabel zasilający
Kabel zasilający o geometrii ARAY o wysokich parametrach, który powstał na bazie modelu Power Chord. Teraz 
wyposażony w grubsze i lepsze przewody w postaci linki. Ekranowanie kabla zostało również poprawione dzięki 
zastosowaniu plecionki z grubszego drutu.

1m
1,5m

2m
dowolne odcinki
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Epic
Kable wykonane w technologii 
Tuned ARAY mają wspólne cechy 
– neutralność i zdolność transmisji 
bardzo złożonego sygnału bez utraty 
spójności dźwięku.

Seria Epic ma podobną konstrukcję 
do Shawline, ale zastosowane żyły są 
grubsze i mają lepsze ekranowanie, 
co pozwala na oddanie większej 
ilości szczegółów i uzyskanie bardziej 
angażującego brzmienia, nawet w 
systemie audio, którego brzmienie jest 
bardziej analityczne niż muzyczne.

“Dźwięk mojego zestawu 
audio stał się lżejszy 
i bardziej rozległy.
W szczególności partie 
wokalne wydają się bardziej 
szczegółowe, a wszystkie 
subtelne odcienie
 (w tym odgłos nabieranego 
powietrza) są wyraźnie 
słyszalne. Bas jest dobrze 
kontrolowany i zwarty, 
a synchronizacja jest 
znakomita. Jednym słowem, 
kable te są ‘muzykalne’ “.

O kablu głośnikowym Chord Epic
Hi-Fi Choice
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Seria Epic dł. odcinka / ilość

Epic, interkonekt analogowy RCA
Wykorzystano geometrię żył Tuned ARAY. Konstrukcja jest podobna do konstrucji serii Shawline, ale żyły w postaci 
posrebrzanych linek z miedzi beztlenowej mają większą średnicę, a tefolonowa izolacja (PTFE) jest grubsza. Dobre 
oddanie szczegółów bez utraty spójności. Naprawdę angażujący dźwięk.

0,5 m
1 m

dowolne odcinki

Epic RCA, kabel do subwoofera
Wysokiej jakości kabel do subwoofera. Dostępny w odcinkach 3-metrowych lub w odcinkach i z wtykami na 
zamówienie. Zaprojektowany dla uzupełnienia serii Epic i rozszerzenia możliwości dowolnego systemu audio/TV/
do gier/wielokanałowego o wysokich parametrach.

3 m
dowolne odcinki

Epic, interkonekt analogowy XLR
Kabel ręcznie montowany z tych samych materiałów co Epic RCA. Jego konstrukcję zmodyfikowano, aby zmieścić 
dodatkową żyłę (neutralną, transparentną) dla optymalizacji parametrów sprzętu korzystającego z XLR.

1 m
dowolne odcinki

Epic, kabel cyfrowy RCA / BNC
Srebrzone żyły o impedancji 75 Ω oraz połączenie folii z oplotem daje 95% pokrycia. Kabel oferuje wyraźniej 
zaznaczony rytm i najdrobniejsze szczegóły, które znaczą tak wiele dla muzyki. Dostępny również z wtykami BNC.

1 m 
dowolne odcinki

Epic Streaming
Opracowany i przetestowany z odtwarzaczami cyfrowego audio.  Wysokiej jakości, srebrzone żyły, materiały 
izolacyjne klasy high-speed, indywidualne skrętki i całość ekranowana materiałem o dużej gęstości. Wykorzystano 
geometrię żył Tuned ARAY. Precyzyjne wtyki RJ45, zmodyfikowane tak, aby umożliwić przylutowanie styków do 
żył.

1 m 
dowolne odcinki

Epic, kabel głośnikowy
Kabel, który powstał na bazie wielokrotnie nagradzanego kabla głośnikowego Chord Odyssey. Obie żyły mają 
średnicę 12 AWG, są wykonane ze srebrzonej miedzi beztlenowej i izolowane teflonem (PTFE). Ekranowanie dla 
wysokich częstotliwości w postaci zwojów folii o dużej gęstości i oplotu o pokryciu 93%. Zewnętrzny płaszcz z 
polwinitu (PVC) zapewnia tłumienie mechaniczne.

na metry
szpula 60 m

Epic Reference, kabel głośnikowy
Kabel podobny do Epic, ale obydwie żyły są osobno ekranowane. Optymalnie skręcony w fazie montażu przed 
zaciśnięciem. Dostarczany na zamówienie w zestawach z wtykami bananowymi 4 mm/widełkami lub innego typu.

1,5 m para
3 m para
5 m para

dowolne odcinki
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Signature
Seria ta powstała w 1998 roku i była 
pierwszą serią kabli połączeniowych 
typu interkonekt, w której zastosowano 
naprawdę skuteczne ekranowanie dla 
wysokich częstotliwości.
Kable Signature stanowią rezultat 
intensywnych badań mających na celu 
walkę z zakłóceniami. Od tamtej pory 
stosowana jest ta sama metodologia 
w projekcie każdego kabla.

No i wtedy pojawił się Tuned ARAY. 
Jest to prawdopodobnie najbardziej 
zaawansowana konstrukcja kabla. 
Sarum Tuned ARAY, który był wprowadzony 
na rynek bez większego zadęcia, żył swoim 
życiem. 

Ponieważ kable serii Sarum i Signature były 
montowane ręcznie, nagle pojawiła się 
możliwość montażu serii Signature Tuned 
ARAY (z nowo zaprojektowaną geometrią 
żył). W wyniku tego uzyskano rewelacyjną 
spójność dźwięku, stawiając na najwyższe 
parametry dla odsłuchu muzyki przed 
nagrywaniem i masteringiem.

“Ich brzmienie było dużo 
bardziej naturalne i płynące...
...Harmoniczne były tak dobrze 
zdekodowane, że muzyka 
wydała się jeszcze bardziej 
realna”.

O serii Chord Signature 
(kategoria Best Interconnect)
Hi-Fi World
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Chord Signature dł. odcinka /
ilość

Signature, interkonekt analogowy RCA (w tym kabel gramofonowy)
Zdobywca nagrody magazynu Hi-Fi World w roku 2014. Srebrzone żyły, osobno ekranowane. Wykorzystano 
geometrię żył Tuned ARAY. Teflonowa izolacja (PTFE). Podwójny ekran z folii i gęsty oplot. Ekranowanie skuteczne 
nawet w pasmie bardzo wysokich częstotliwości. Żyły znajdują się w osłonkach z tworzywa FEP. Obudowy wtyków  
z teflonu o wysokich parametrach. Wersja do gramofonu o dł. 1,2 m wyposażona jest we wtyki proste lub kątowe.

1m
dowolne odcinki

Signature interkonekt analogowy 2RCA-DIN/DIN-DIN/ DIN-XLR
Znacząco poprawia brzmienie urządzeń Naim połączonych wtykami DIN.
Kabel dostępny w różnych konfiguracjach DIN/XLR, co umożliwia obsługę wzmacniaczy Naim NAP250/350/500.

1m
dowolne odcinki

Signature Analogue Subwoofer
Kabel przeznaczony do subwoofera pracującego w systemach surround/wielokanałowych klasy mid–high end. 
Dostępny na zamówienie w odcinkach o dowolnej długości i z różnymi wtykami.

3m
dowolne odcinki

Signature, interkonekt analogowy XLR
Jeden przewód jest gorący (w fazie), drugi jest zimny (nie w fazie), a trzecia identyczna żyła służy do podłączenia 
masy (powrót). Taki układ służy do separacji galwanicznej ekranu, co zmniejsza niepożądane zakłócenia.

1m 
dowolne odcinki

Signature, kabel cyfrowy RCA / BNC / XLR (AES/EBU)
Kabel o geometrii żył Super ARAY, zakończony wtykami RCA w obudowie z teflonu (PTFE) lub/i srebrzonymi 
wtykami BNC o impedancji 75 Ω. Dostępna jest również wersja AES/EBU.

1m
dowolne odcinki

Signature USB
Cztery osobno ekranowane żyły pokryte srebrem i izolowane teflonem. Kabel wyposażony jest w podwójne 
ekranowanie, które jest skuteczne dla wysokich częstotliwości. Geometria żył Tuned ARAY. Przewody 5-woltowe 
wykonane z czystej miedzi w izolacji ze spienionego polietylenu, w oplocie ekranującym w wysokiej gęstości. 
Wszystkie połączenia są lutowane. Wtyki USB są srebrzone zgodnie z naszą specyfikacją w Wielkiej Brytanii.

1m
dowolne odcinki

Signature Streaming
Zastosowano precyzyjne wtyki RJ45 (złocone styki i lutowane wtyki) oraz unikalny twardy płaszcz zewnętrzny. 
Srebrzone żyły o dużym przekroju połączone ze skutecznym ekranowaniem. Wykorzystano geometrię żył Super 
ARAY, która została opracowana przede wszystkim dla kabli do transmisji strumieniowej.

1m
dowolne odcinki

Signature Reference, kabel głośnikowy
Najnowsza wersja naszego pierwszego ekranowanego kabla głośnikowego. Pierwsza wersja była bardzo udana,  
a obecna nadal jest na pierwszym miejscu według magazynów hi-fi. Żyły wykonane z miedzi beztlenowej wysokiej 
jakości pokrywanej srebrem, izolowane teflonem (PTFE), skręcane i zaciskane. Każdy zestaw montowany na 
zamówienie. Standardowe kolory to czerwony i czarny lub w całości czarne. Na zamówienie różne kolory.

1.5m para
3m para
5m para

dowolne odcinki

Zwory głośnikowe Signature
Zaprojektowane, by zastąpić zworki z tłoczonej blachy. Używane są do mostkowania wejść w głośnikach systemu 
bi-wiring. Są łatwe do zamontowania i przynoszą niezwykłą poprawę jakości dźwięku. Konstrukcja bazuje na kablu 
głośnikowym Chord Signature, ale zwory będą działać z dowolnym kablem głośnikowym.

zestaw 4 sztuk
dowolne odcinki

Signature ARAY, kabel zasilający
Wtyki posiadają bolce pokryte grubą warstwą srebra i silikonową powłokę, która tłumi wibracje występujące 
w obudowie. Styki wtyku na drugim końcu (IEC) są również pokryte grubą warstwą srebra. Gęsty oplot. 
Wykorzystano geometrię żył ARAY. Podwójna warstwa ekranująca, 95% pokrycia.

1m
dowolne odcinki
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Sarum T
Technologia Taylon® jest teraz bardziej 
dostępna. Seria Sarum T stanowi 
duży krok naprzód, gdyż łączy w 
sobie technologię izolowanych żył 
Taylon®, poprawioną geometrię i 
zaawansowaną technologię Super 
ARAY. Oferuje naturalną rytmikę, 
tempo, energię i obecność, z których 
znane są kable ChordMusic, ale przy 
uproszczonej konstrukcji, kosztującej 
znacznie mniej.

Z oryginalnych kabli Sarum można 
przejść na pełną specyfikację Sarum T, 
która dramatycznie podnosi parametry 
użytkowe.

“Rzadko kiedy w świecie kabli 
głośnikowych pojawia się coś 
tak oryginalnego...

...coś, co jest tak dobre jak 
produkty konkurencyjne, które 
kosztują znacznie więcej – coś 
co jest otwarte, pozbawione 
zabarwień i kapitalnie 
naturalne, coś co pozwala 
usłyszeć prawdziwe brzmienie 
twojego wzmacniacza i 
głośników.”

O serii Chord Sarum T
(kategoria Best Speaker Cable)
Hi-Fi World
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Sarum T length/qty

Sarum T, interkonekt analogowy RCA  
(w tym kabel gramofonowy)

Materiał izolacji otaczający żyły 
sygnałowe ma duży wpływ na 
ostateczne odwzorowanie detali 
dźwięku i parametry pracy kabla.

Po wprowadzeniu na rynek naszej 
stabilnej fazowo izolacji (Taylon®) 
dzięki flagowej i bezkompromisowej 
serii kabli ChordMusic, stało się 
jasne, że możemy zaproponować 
także serię kabli nieco prostszych, 
ale wykorzystujących Taylon jako 
dielektryk.
W rezultacie mogliśmy zaoferować 
serię Sarum T, która zastąpiła 
dotychczasową serię Sarum. 
Poprawa parametrów muzycznych 
była znacząca, więc uznaliśmy, że 
należy zaproponować posiadaczom 
kabli Sarum ich nowszą wersję 
wykorzystującą Taylon®. W tym celu 
należało z naszymi sprzedawcami 
zaplanować program wymiany.

Jeżeli chodzi o parametry muzyczne, 
kablom Sarum T jest znacznie 
bliżej do kabli ChordMusic aniżeli 
dotychczasowych Sarum. To 
podkreśla fakt, że ludzkie ucho 
jest bardzo czułe na zmianę fazy. 
Ekranowanie kabli Sarum T jest na 
wysokim poziomie, ale nie w zakresie 
stosowanym w serii ChordMusic, 
gdzie jest ono “bezkompromisowe”. 
To pozwala miłośnikom muzyki sporo 
zaoszczędzić.

Na tym poziomie parametrów, 
zalecamy umówić się na 
prezentację(w najbliższym punkcie 
sprzedaży), by usłyszeć odczuwalną 
różnicę dzięki użyciu tych kabli. Jeżeli 
Państwo już posiadacie kable z serii 
Sarum, prosimy je zabrać ze sobą dla 
bezpośredniego porównania, przed 
podjęciem decyzji o zakupie.

1m
dowolne odcinki

Sarum T, interkonekt analogowy 2RCA-DIN/DIN-DIN/ DIN-XLR 
(SNAIC) 1m 

dowolne odcinki

Sarum T, interkonekt analogowy XLR
1m 

dowolne odcinki

Sarum T, kabel cyfrowy RCA / BNC / XLR (AES/EBU)
1m

dowolne odcinki

Sarum T USB
1m

dowolne odcinki

Sarum T Streaming
1m

dowolne odcinki

Sarum T speaker cable
1,5m para

3m para
5m para

dowolne odcinki

Sarum T speaker links
Per set of 4

custom lengths

Sarum T power cable
1m

dowolne odcinki
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ChordMusic
Naszą misją jest tworzenie kabli, które 
przenoszą sygnał analogowy lub 
cyfrowy tak dokładnie jak to jest tylko 
możliwe – aby muzyka stale dawała 
nam prawdziwą radość. Emocjonalne 
zaangażowanie, poczucie obecności na 
scenie, barwa dźwięku, melodyjność 
i rytmika. A przede wszystkim głębokie 
poczucie zadowolenia i radości, które 
daje muzyka.

Kable serii ChordMusic mogą 
to sprawić dzięki połączeniu 
zaawansowanych materiałów 
ekranujących, znakomicie wykonanych 
wtyków, unikalnej technologii 
wykonania żył Super ARAY i naszej 
wyrafinowanej  izolacji w technologii 
Taylon®. Żaden opis techniczny nie 
odda ich jakości! Stanowczo zalecamy, 
aby umówić się na prezentację ich 
możliwości, aby się przekonać.

“brzmienie stało się bardziej 
naturalne, tak prawdziwe 
jak tylko to możliwe, 
bardziej muzyczne.”

O serii ChordMusic 
The Ear
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ChordMusic dł. odcinka / ilość

ChordMusic, interkonekt analogowy RCA 
(w tym kabel gramofonowy)

Seria ChordMusic to szczyt naszych możliwości. Sercem tych 
kabli jest tworzywo izolacyjne Taylon®. Przed wprowadzeniem 
tego tworzywa, naszym najlepszym materiałem izolującym 
był teflon spieniony azotem (PTFE). Teflon był izolatorem 
standardowo używanym przez firmę Chord przez wiele lat 
i nadal wiele z naszych kabli go wykorzystuje. Ma pewną 
znaczącą wadę, tzn. nie jest stabilny fazowo w temperaturze 
pokojowej. Niestety, w tym zakresie ucho ludzkie jest bardzo 
wrażliwe. Taylon® eliminuje ten problem. Poprawa parametrów 
muzycznych jest spektakularna praktycznie pod każdym 
względem.

Poprawa była tak duża, że uznaliśmy, że musimy stworzyć 
nową konstrukcję i zaprojektować serię flagowych kabli. 
Rezultat był spektakularny i w roku 2015 ogłosiliśmy powstanie 
serii ChordMusic. Każdy kabel jest ręcznie montowany przez 
naszych wysoko kwalifikowanych pracowników technicznych. 
Zbudowanie kabla trwa długo i wymaga niezwykłej 
dokładności na każdym etapie jego montażu. Gotowe kable 
są poddawane testom odsłuchowym przed zapakowaniem i 
wysyłką.

Kable tej serii nie są tanie i stanowią sporą inwestycję, ale 
pracują w najbardziej zaawansowanych systemach audio.

Dlaczego produkujemy kable na takim poziomie? Odpowiedź 
jest całkiem prosta – tylko przy produkcji kabli high-
endowych dowiadujemy się wszystkiego o projektowaniu 
kabli. Opracowanie tworzywa Taylon® odsłoniło obszary, 
które dotychczas były przysłonięte przez kwestie związane z 
fazowością sygnału. Taka podwyższona rozdzielczość sprawia, 
że jesteśmy w stanie wyprodukować lepsze kable, które 
można kupić mając mniejszy budżet. To trochę jak z wyścigami 
Formuły 1 – niewiele osób kupuje samochody, ale mnóstwo z 
tych nowinek pojawia się w samochodach, którymi jeździmy.

Jeżeli poziom zaawansoania Państwa zestawu pozwoli odczuć 
zmianę jakości lub nawet jeżeli jesteście Państwo po prostu 
zainteresowani oceną brzmienia, zachęcamy do odsłuchania 
konkretnych modeli w punkcie sprzedaży lub w domu.

Kable ChordMusic są dostępne w niektórych wybranych 
punktach na całym świecie. Prosimy o kontakt z nami lub 
dystrybutorem naszych produktów w Państwa kraju.

1 m
dowolne odcinki

ChordMusic, interkonekt analogowy 
2RCA-DIN/DIN-DIN/ DIN-XLR (SNAIC) 1 m

dowolne odcinki

ChordMusic, interkonekt analogowy XLR
1 m 

dowolne odcinki

ChordMusic, kabel cyfrowy RCA / BNC / XLR 
(AES/EBU) 1 m

dowolne odcinki

ChordMusic Streaming
1 m

dowolne odcinki

ChordMusic speaker cable 1,5 m para
3 m para
5 m para

dowolne odcinki

ChordMusic speaker links
zestaw 4 sztuk

dowolne odcinki

ChordMusic power cable
1 m

dowolne odcinki
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Instalacja

Silent Mounts

Instrument
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Kable instalacyjne  dł. odcinka / 
ilość

Leyline LS0H,  kabel głośnikowy
Kabel głośnikowy w dobrej cenie i o wysokich parametrach, łatwy w montażu przy instalacjach typu multi-room. 
Leyline jest również idealny do podłączenia głośników tylnych i surround w systemie kina domowego lub zestawie 
audio, który wymaga długich połączeń.

na metry
szpula 100 m

Sarsen, kabel głośnikowy
Prawie niewidoczny kabel głośnikowy, który nie obniży jakości dźwięku dobrego zestawu hi-fi. Jest dość giętki, aby 
go prowadzić pomiędzy wykładziną i listwą przypodłogową. Idealne rozwiązanie dla melomanów, którzy uważają, 
że kabel głośnikowy służy do słuchania, a nie oglądania.

na metry
szpula 100 m

Rumour, kabel głośnikowy
Kabel o średnicy 6 mm, neutralny i naturalnie brzmiący. Produkowany od ponad 20 lat. Jego jakość pozwala na 
użycie w typowych zestawach audio, a także w zestawach klasy high-end.

na metry
szpula 60 m

Odyssey, kabel głośnikowy
Grubsza wersja kabla Rumour. Posiada wyższe parametry pozwalające na wysterowanie w zasadzie każdego 
rodzaju głośników.

na metry
szpula 60 m

ChordOhmic 4 mm, zestaw do konfekcji
Czasami nie można użyć kabla głośnikowego fabrycznie zakończonego wtykiem. Najlepszym rozwiązaniem 
jest użycie naszych unikalnych wtyków bananowych 4 mm. Zbudowane są ze srebrzonej miedzi o wysokich 
parametrach.

W zestawie 
4 sztuki

Silent mounts (podkładki antywibracyjne pod głośniki lub sprzęt audio)  dł. odcinka / 
ilość

Silent Mount (stal nierdzewna)
4 podstawki ze stali nierdzewnej pod szpilki w zestawie lub głośnikach. Wykonane ręcznie w Japonii. Dostępne 
średnice to 50 mm lub 70 mm (przeznaczone dla większych i cięższych urządzeń).

4 x fi 50 mm 
4 x fi 70 mm

Silent Mount (tytan)
4 podstawki z tytanu pod szpilki w zestawie lub głośnikach. Wykonane ręcznie w Japonii. Średnica 50 mm. 4 x fi 50 mm

Cream, kabel do instrumentów  dł. odcinka / 
ilość

Cream, kabel do instrumentów
Dobrze zaprojektowany i ręcznie wykonany kabel do instrumentów. Większość kabli innych producentów jest 
tania i nędznej jakości. Ten kabel pozwoli usłyszeć więcej. Dostępny w wersji prostej i kątowej z wtyczką jack, o 
długości 3 lub 6 metrów, albo w odcinkach o dowolnej długości. Dostępne są także kable krosowe.

3 m
6 m

kabel krosowy
dowolne odcinki

Epic head-to-stack, kabel połączeniowy
Najlepszy sposób na połączenie wzmacniacza gitarowego z kolumną głośnikową. Do tego celu nie należy używać 
kabla do instrumentów, gdyż dźwięk będzie niskiej jakości. Może także nastąpić uszkodzenie sprzętu.  Dostępny z 
wtyczką jack, XLR lub Speakon.

1m
dowolne odcinki
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Szczegółowe informacje o produktach, 
porady techniczne oraz wskazówki jak trafić 
do najbliższego punktu sprzedaży produktów 
Chord Company znajdują się na stronie:

www.chord.co.uk
Można nas śledzić na:



Ręcznie produkowane 
w Anglii przez miłośników muzyki

Używane przez miłośników 
muzyki na całym świecie



www.chord.co.uk
+44 (0)1980 625700 

sales@chord.co.uk

The C
hord Com

pany Ltd, Chord Company House, Millsway Centre
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ry,
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 7
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K

Nagradzane kable od Chord Company. Projektowane/budowane w Anglii 

od roku 1985

Znajdź sprzedawcę na stronie www.chord.
co.uk. i bez żadnych problemów umów się 
na sesję odsłuchową lub nawet wypożycz 
kabel i wypróbuj go w domu...


