PRZEWODY WIDEO - HDMI
QE3260 (0.6m)
QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 0.6m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
przewód kierunkowy
w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności
sygnału
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio
certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
Pixel Clock 340MHz
Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
kompatybilność z sygnałem 2K 4K
certyfikat Deep Colour
ultra niskie drgania
zintegrowany pasywny korektor pasmowy
wymagana odległość od ściany: 95mm
promień gięcia przewodu: 8mm
długość: 0,6 m

QE3262 (1.0m)
QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
przewód kierunkowy
w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności
sygnału
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio
certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
Pixel Clock 340MHz
Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
kompatybilność z sygnałem 2K 4K
certyfikat Deep Colour
ultra niskie drgania
zintegrowany pasywny korektor pasmowy
wymagana odległość od ściany: 95mm
promień gięcia przewodu: 8mm
długość: 1.0 m

QE3264 (1.5m)
QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
przewód kierunkowy
w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności
sygnału
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio
certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
Pixel Clock 340MHz
Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
kompatybilność z sygnałem 2K 4K
certyfikat Deep Colour
ultra niskie drgania
zintegrowany pasywny korektor pasmowy
wymagana odległość od ściany: 95mm
promień gięcia przewodu: 8mm
długość: 1.5 m

Cennik QED – 1 październik 2018

369 zł
CENA DETALICZNA

300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037881

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037898

429 zł
CENA DETALICZNA

348,78 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037904
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QE3266 (2.0m)
QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
przewód kierunkowy
w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności
sygnału
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio
certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
Pixel Clock 340MHz
Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
kompatybilność z sygnałem 2K 4K
certyfikat Deep Colour
ultra niskie drgania
zintegrowany pasywny korektor pasmowy
wymagana odległość od ściany: 95mm
promień gięcia przewodu: 8mm
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 2.0 m

QE3268 (3.0m)
QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 3.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 %
przewód kierunkowy
w pełni kompatybilny ze standardem HDMI 2.0
indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności
sygnału
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio
certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
Pixel Clock 340MHz
Przepustowość: 10.2Gbps (testowany niezależnie do 21.9Gbps)
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
kompatybilność z sygnałem 2K 4K
certyfikat Deep Colour
ultra niskie drgania
zintegrowany pasywny korektor pasmowy
wymagana odległość od ściany: 95mm
promień gięcia przewodu: 8mm
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 3.0 m

QE3201 (1.0m)
QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
• miedziany przewód beztlenowy 24AWG o czystości 99,999 %
• indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności
sygnału
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio
• certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
• Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps (testowany niezależnie do
21.9Gbps)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
• kompatybilność z sygnałem 2K 4K
• certyfikat Deep Colour
• ultra niskie drgania
• zintegrowany pasywny korektor pasmowy
• dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
• długość: 1,0 m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

459 zł
CENA DETALICZNA

373,17 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037911

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037928

349 zł
CENA DETALICZNA

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694009796
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QE3202 (1.5m)
QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
• miedziany przewód beztlenowy 24AWG o czystości 99,999 %
• indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności
sygnału
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio
• certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
• Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps (testowany niezależnie do
21.9Gbps)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
• kompatybilność z sygnałem 2K 4K
• certyfikat Deep Colour
• ultra niskie drgania
• zintegrowany pasywny korektor pasmowego
• dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
• długość: 1,5 m

QE3203 (2.0m)
QED REFERENCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
• miedziany przewód beztlenowy 24AWG o czystości 99,999 %
• indywidualnie ekranowane pary TMDS w celu zwiększenia integralności
sygnału
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio
• certyfikat Authorised Test Centre dla High Speed HDMI Cable
• Pixel Clock 340MHz, Data rate 10.2Gbps (testowany niezależnie do
21.9Gbps)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D
• kompatybilność z sygnałem 2K 4K
• certyfikat Deep Colour
• ultra niskie drgania
• zintegrowany pasywny korektor pasmowy
• dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
• długość: 2,0 m

QE7400 (1.0m FLAT)
QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.0m
• miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany
przez autoryzowany ośrodek badawczy
• bardzo płaska i elastyczna budowa
• minimalny promień gięcia – 10mm
• minimalny prześwit – 50mm
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio (ARC)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
• Deep Colour
• Pixel Clock 340MHz,
• Przepustowość danych 10.2Gbp/s
• niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
• długość 1m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694009802

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694009819

159 zł
CENA DETALICZNA

129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041710
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QE7401 (1.5m FLAT)
QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m
• miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany
przez autoryzowany ośrodek badawczy
• bardzo płaska i elastyczna budowa
• minimalny promień gięcia – 10mm
• minimalny prześwit – 50mm
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio (ARC)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
• Deep Colour
• Pixel Clock 340MHz,
• Przepustowość danych 10.2Gbp/s
• niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
• długość 1,5m

QE7402 (2.0m FLAT)
QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 2.0m
• miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany
przez autoryzowany ośrodek badawczy
• bardzo płaska i elastyczna budowa
• minimalny promień gięcia – 10mm
• minimalny prześwit – 50mm
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio (ARC)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
• Deep Colour
• Pixel Clock 340MHz,
• Przepustowość danych 10.2Gbp/s
• niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
• długość 2.0m

QE7404 (5.0m FLAT)
QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 5.0m
• miedziany przewód beztlenowy 26AWG o czystości 99,999 % certyfikowany
przez autoryzowany ośrodek badawczy
• bardzo płaska i elastyczna budowa
• minimalny promień gięcia – 10mm
• minimalny prześwit – 50mm
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio (ARC)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałami 3D i 4K
• Deep Colour
• Pixel Clock 340MHz,
• Przepustowość danych 10.2Gbp/s
• niezależnie testowany aż do 15.9Gb/s
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• dożywotnia gwarancja QED na wady fabryczne
• długość 5.0m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

179 zł
CENA DETALICZNA

145,53 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041727

199 zł
CENA DETALICZNA

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041734

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041758
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QE6052 (1.5m)
QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•

QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m

QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 5.0m

QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 8m
wsparcie nieskompresowanego UHD 4K60 4:4:4
obsługa HDR
technologia Active Filter gwarantuje wydajność do 15m
obsługuje HDMI Ethernet i kanału zwrotnego audio
obsługuje HDCP 2.2
jasno oznakowane wtyczki zapewniające poprawną instalację
nie wymaga zewnętrznego zasilania
przewody wykonane w 99,999% z miedzi beztlenowej

QE6022 (10.0m)
QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 10m
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

161,79 zł
CENA DETALICZNA NETTO

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

wspiera HDMI Ethernet i kanał zwrotny audio
wspiera nieskompresowane UHD 4K60 4:4:4
wspiera HDR
wspiera HDCP 2.2
osłona eFLEX z przewodami 99,999% beztlenowej miedzi

QE6021 (8.0m)
•
•
•
•
•
•
•
•

199 zł
CENA DETALICZNA

wspiera HDMI Ethernet i kanał zwrotny audio
wspiera nieskompresowane UHD 4K60 4:4:4
wspiera HDR
certyfikacja kabla premium tylko dla 1,5 m i 3,0 m
wspiera HDCP 2.2
osłona eFLEX z przewodami 99,999% beztlenowej miedzi

QE6055 (5.0m)
•
•
•
•
•

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

wspiera HDMI Ethernet i kanał zwrotny audio
wspiera nieskompresowane UHD 4K60 4:4:4
wspiera HDR
certyfikacja kabla premium tylko dla 1,5 m i 3,0 m
wspiera HDCP 2.2
osłona eFLEX z przewodami 99,999% beztlenowej miedzi

QE6054 (3.0m)
•
•
•
•
•
•

149 zł
CENA DETALICZNA

wsparcie nieskompresowanego UHD 4K60 4:4:4
obsługa HDR
technologia Active Filter gwarantuje wydajność do 15m
obsługuje HDMI Ethernet i kanału zwrotnego audio
obsługuje HDCP 2.2
jasno oznakowane wtyczki zapewniające poprawną instalację
nie wymaga zewnętrznego zasilania
przewody wykonane w 99,999% z miedzi beztlenowej

Cennik QED – 1 październik 2018

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037935

779 zł
CENA DETALICZNA

633,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037942
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QE6023 (12.0m)
QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 10m
•
•
•
•
•
•
•
•

wsparcie nieskompresowanego UHD 4K60 4:4:4
obsługa HDR
technologia Active Filter gwarantuje wydajność do 15m
obsługuje HDMI Ethernet i kanału zwrotnego audio
obsługuje HDCP 2.2
jasno oznakowane wtyczki zapewniające poprawną instalację
nie wymaga zewnętrznego zasilania
przewody wykonane w 99,999% z miedzi beztlenowej

QE6024 (15.0m)
QED PERFORMENCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 15m
•
•
•
•
•
•
•
•

wsparcie nieskompresowanego UHD 4K60 4:4:4
obsługa HDR
technologia Active Filter gwarantuje wydajność do 15m
obsługuje HDMI Ethernet i kanału zwrotnego audio
obsługuje HDCP 2.2
jasno oznakowane wtyczki zapewniające poprawną instalację
nie wymaga zewnętrznego zasilania
przewody wykonane w 99,999% z miedzi beztlenowej

QE6012 (10.0m)
QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 10.0m
• kierunkowy kabel HDMI
• wbudowana technologia aktywnego filtra umożliwiająca przesyłanie obrazu
4K oraz 3D na odległość nawet do 15 metrów
• nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio (ARC)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałem 3D
• certyfikat Deep Colour oraz xvColor
• niski poziom drgań (Jitter)
• długość 10 metrów

QE6013 (12.0m)
QED PERFORMENCE Przewód HDMI HS+Ethernet
SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 12.0m
• kierunkowy kabel HDMI
• wbudowana technologia aktywnego filtra umożliwiająca przesyłanie obrazu
4K oraz 3D na odległość nawet do 15 metrów
• nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
• kanał HDMI Ethernet
• kanał zwrotny audio (ARC)
• standard 1.4 oraz kompatybilność z sygnałem 3D
• certyfikat Deep Colour oraz xvColor
• niski poziom drgań (Jitter)
• długość 12 metrów

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037959

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037966

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041079

1 049 zł
CENA DETALICZNA

852,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041086
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QE5011 (1.0m)
QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
ultra elastyczny z niewielkimi złączami
minimalny prześwit - 40mm
ekranowanie chroniące sygnał
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Przepustowość danych 10.2Gbp/s
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
dostępne w kolorze czarnym
długość: 1.0m
box: 8 szt

QE5012 (1.0m)
QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
ultra elastyczny z niewielkimi złączami
minimalny prześwit - 40mm
ekranowanie chroniące sygnał
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Przepustowość danych 10.2Gbp/s
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
dostępne w kolorze białym
długość: 1.0m
box: 8 szt

QE5013 (1.5m)
QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
ultra elastyczny z niewielkimi złączami
minimalny prześwit - 40mm
ekranowanie chroniące sygnał
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Przepustowość danych 10.2Gbp/s
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
dostępne w kolorze czarnym
długość: 1.5m
box: 8 szt

Cennik QED – 1 październik 2018

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008928

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008966

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008935
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QE5014 (1.5m)
QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
ultra elastyczny z niewielkimi złączami
minimalny prześwit - 40mm
ekranowanie chroniące sygnał
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Przepustowość danych 10.2Gbp/s
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
dostępne w kolorze białym
długość: 1.5m
box: 8 szt

QE5015 (2.0m)
QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
ultra elastyczny z niewielkimi złączami
minimalny prześwit - 40mm
ekranowanie chroniące sygnał
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Przepustowość danych 10.2Gbp/s
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
dostępne w kolorze czarnym
długość: 2.0m
box: 8 szt

QE5017 (3.0m)
QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
ultra elastyczny z niewielkimi złączami
minimalny prześwit - 40mm
ekranowanie chroniące sygnał
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Przepustowość danych 10.2Gbp/s
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
dostępne w kolorze czarnym
długość: 3.0m
box: 8 szt

Cennik QED – 1 październik 2018

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008973

169 zł
CENA DETALICZNA

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008942

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008959
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QE5018 (3.0m)
QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
ultra elastyczny z niewielkimi złączami
minimalny prześwit - 40mm
ekranowanie chroniące sygnał
kanał HDMI Ethernet
kanał zwrotny audio (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Przepustowość danych 10.2Gbp/s
standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 3.0m
box: 8 szt

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008997

PRZEWODY AUDIO - TOSLINK
QE3306 (0.6m)
QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 0.6m
• światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
• stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności
przesyłania
• bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na
rozciąganie
• precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze
wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 0.6m

QE3310 (1.0m)
QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 1.0m
• światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
• stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności
przesyłania
• bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na
rozciąganie
• precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze
wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 1.0m

QE3315 (1.5m)
QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 1.5m
• światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
• stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności
przesyłania
• bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na
rozciąganie
• precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze
wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 1.5m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037249

579 zł
CENA DETALICZNA

470,73 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037256

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037263
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QE3320 (2.0m)
QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 2.0m
• światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
• stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności
przesyłania
• bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• fluorowany płaszcz polimerowy
• wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na
rozciąganie
• precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze
wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 2.0m

QE3330 (3.0m)
QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 3.0m
• światłowód ze szkła boro-krzemianowego (GOF)
• stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności
przesyłania
• bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
• bardzo niskie drgania (Jitter)
• fluorowany płaszcz polimerowy
• wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na
rozciąganie
• precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze
wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 3.0m

QE6600 (1.0m)
QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK 1.0m
•
•
•
•

wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV
lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 1,0m

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037270

949 zł
CENA DETALICZNA

771,54 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037287

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041307

waga netto: 0,20 kg

QE6601 (1.5m)
QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK 1.5m
•
•
•
•

wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV
lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 1,5m

269 zł
CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041314

waga netto: 0,20 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018
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QE6602 (2.0m)
QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK 2.0m
•
•
•
•

wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV
lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 2,0m

289 zł
CENA DETALICZNA

234,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041321

waga netto: 0,20 kg

QE6603 (3.0m)
QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK 3.0m
•
•
•
•

wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV
lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 3,0m

319 zł
CENA DETALICZNA

259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041338

waga netto: 0,20 kg

QE5061 (1.0m)
QED PROFILE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 1.0m
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
rdzeń światłowodowy klasy medycznej
dożywotnia gwarancja na wady fabrycznej
długość: 1,0 m

99,00 zł
CENA DETALICZNA

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008126

waga netto: 0,06 kg

QE5066 (2.0m)
QED PROFILE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 2.0m
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
rdzeń światłowodowy klasy medycznej
dożywotnia gwarancja na wady fabrycznej
długość: 2,0 m

109 zł
CENA DETALICZNA

88,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008133

waga netto: 0,06 kg

QE5071 (3.0m)
QED PROFILE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 3.0m
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
rdzeń światłowodowy klasy medycznej
dożywotnia gwarancja na wady fabrycznej
długość: 3,0 m

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008140

waga netto: 0,06 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018
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QE5076 (5.0m)
QED PROFILE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 5.0m
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
rdzeń światłowodowy klasy medycznej
dożywotnia gwarancja na wady fabrycznej
długość: 5,0 m

179 zł
CENA DETALICZNA

145,53 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008157

PRZEWODY AUDIO - COAXIAL
QE3210 (0.6m)
Reference - Przewód koaksjalny
•
•
•
•
•
•
•

wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
bardzo niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja QED
długość: 0,6m

QE3212 (1.0m)
Reference - Przewód koaksjalny
•
•
•
•
•
•
•

wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
bardzo niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja QED
długość: 1,0m

QE3214 (3.0m)
Reference - Przewód koaksjalny
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
bardzo niskie drgania (Jitter)
dożywotnia gwarancja QED
długość: 3,0m

Cennik QED – 1 październik 2018

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037508

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037515

699 zł
CENA DETALICZNA

568,29 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037522
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PRZEWODY CYFROWE LAN/USB
QE6800 (1.0m)
Przewód LAN
• Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do
transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
• Pozłacane złącze RJ45 najwyższej jakości
• Specyfikacja CAT 6
• Współczynnik skrętu asymetrycznego
• Pasmo 250 MHz
• Zgodny z 10Gbase-T
• Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192
kHz
• Długość: 1.0 m

QE6801 (1.5m)
Przewód LAN
• Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do
transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
• Pozłacane złącze RJ45 najwyższej jakości
• Specyfikacja CAT 6
• Współczynnik skrętu asymetrycznego
• Pasmo 250 MHz
• Zgodny z 10Gbase-T
• Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192
kHz
• Długość: 1.5 m

QE6802 (2.0m)
Przewód LAN
• Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do
transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
• Pozłacane złącze RJ45 najwyższej jakości
• Specyfikacja CAT 6
• Współczynnik skrętu asymetrycznego
• Pasmo 250 MHz
• Zgodny z 10Gbase-T
• Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192
kHz
• Długość: 2.0 m

QE6803 (3.0m)
Przewód LAN
• Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do
transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
• Pozłacane złącze RJ45 najwyższej jakości
• Specyfikacja CAT 6
• Współczynnik skrętu asymetrycznego
• Pasmo 250 MHz
• Zgodny z 10Gbase-T
• Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów / 192
kHz
• Długość: 3.0 m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

99,00 zł
CENA DETALICZNA

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007785

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007792

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041420

159 zł
CENA DETALICZNA

129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007815
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QE6804 (5.5m)
Przewód LAN
• Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do
transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
• Pozłacane złącze RJ45 najwyższej jakości
• Specyfikacja CAT 6
• Współczynnik skrętu asymetrycznego
• Pasmo 250 MHz
• Zgodny z 10Gbase-T
• Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bitów/192 kHz
• Długość: 5.5 m

QE6900 (1.0m)
Przewód USB
• Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości
dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak
komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
• długość: 1.0 m

QE6901 (1.5m)
Przewód USB
• Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości
dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak
komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
• długość: 1.5 m

QE6902 (2.0m)
Przewód USB
• Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości
dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak
komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
• długość: 2.0 m

QE6903 (3.0m)
Przewód USB
• Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości
dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak
komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
• długość: 3.0 m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007822

99,00 zł
CENA DETALICZNA

80,49 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041451

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041468

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041475

159 zł
CENA DETALICZNA

129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041482
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QE6904 (5.0m)
Przewód USB
• Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości
dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak
komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
• długość: 5.0 m

QE7000 (1.0m)
Przewód USB
• Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji
dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
• złącze 24K
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• ścisłe przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
• idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
• długość: 1.0 m

QE7001 (1.5m)
Przewód USB
• Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji
dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• ścisłe przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
• idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
• długość: 1.5 m

QE7002 (2.0m)
Przewód USB
• Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji
dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• Ścisłe przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
• Idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
• długość: 2.0 m

QE7003 (3.0m)
Przewód USB
• Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji
dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• ścisłe przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
• idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
• długość: 3.0 m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041499

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007884

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041512

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007907

159 zł
CENA DETALICZNA

129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007914
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QE7004 (5.5m)
Przewód USB
• Kabel USB serii Performance zaprojektowany specjalnie do transmisji
dźwięku cyfrowego w jakości HD między USB i urządzeniami audio
• złącze 24K
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• ścisłe przestrzeganie specyfikacji USB 2.0
• idealny do aplikacji DAC o maksymalnych parametrach 24 bity / 192 kHz
• długość: 5.5 m

QE3240 (0.3m)
Przewód USB
•
•
•
•

referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
pozłacane zatyczki – 24K
płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 0.3 m

QE3242 (0.6m)
Przewód USB
•
•
•
•

referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
pozłacane zatyczki – 24K
płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 0.6 m

QE3244 (1.0m)
Przewód USB
•
•
•
•

referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
pozłacane zatyczki – 24K
płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 1.0 m

QE3246 (2.0m)
Przewód USB
•
•
•
•

referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
pozłacane zatyczki – 24K
płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 2.0 m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041543

339 zł
CENA DETALICZNA

275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037768

369 zł
CENA DETALICZNA

300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037775

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037782

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037799
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QE3248 (3.0m)
Przewód USB
•
•
•
•

referencyjny przewód USB wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
pozłacane zatyczki – 24K
płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 3.0 m

QE3250 (0.3m)
Przewód USB
• referencyjny przewód micro USB wykonany z miedzi OFC o czystości
99,999%
• konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
• pozłacane zatyczki – 24K
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 0.3 m

QE3252 (0.6m)
Przewód USB
• referencyjny przewód micro USB wykonany z miedzi OFC o czystości
99,999%
• konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
• pozłacane zatyczki – 24K
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 0.6 m

QE3254 (1.0m)
Przewód USB
• referencyjny przewód micro USB wykonany z miedzi OFC o czystości
99,999%
• konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
• pozłacane zatyczki – 24K
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 1.0 m

QE3256 (2.0m)
Przewód USB
• referencyjny przewód micro USB wykonany z miedzi OFC o czystości
99,999%
• konstrukcja Ultra Low Jitter zmniejszająca wystąpienie błędów
• pozłacane zatyczki – 24K
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału
• długość: 2.0 m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037805

339 zł
CENA DETALICZNA

275,61 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037829

369 zł
CENA DETALICZNA

300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037836

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037843

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037850
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PRZEWODY AUDIO - SUBWOOFER
QE3230 (3.0m)
QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] –
3.0m
• Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim
dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED
za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm
oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
• Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem
wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego
mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej
jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca,
eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyle, która indukuje prądy
wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
• Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi
beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji
błędów czasowych przewodu.
• Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej
częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
• Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
• Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie
elektromagnetyczne
• Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone
w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję
ograniczającą prądy wirowe.
• Dożywotnia gwarancja QED

449 zł
CENA DETALICZNA

365,04 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037560

waga netto: 0,28 kg

QE3232 (6.0m)
QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] –
6.0m
• Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim
dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED
za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm
oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
• Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem
wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego
mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej
jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca,
eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyle, która indukuje prądy
wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
• Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi
beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji
błędów czasowych przewodu.
• Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej
częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
• Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
• Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie
elektromagnetyczne
• Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone
w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję
ograniczającą prądy wirowe.
• Dożywotnia gwarancja QED

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037577

waga netto: 0,28 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018
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QE3234 (10.0m)
QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] –
10.0m
• Reference Subwoofer 40 firmy QED został zaprojektowany przede wszystkim
dla niskiej pojemności elektrycznej ponieważ została ona uznana przez QED
za jeden z czynników, który sprawia, że mocny dźwięk zachowuje rytm
oryginalnego utworu – co jest istotne, jeśli chodzi o dolny segment cenowy!
• Nowy wtyk Analoc™ zastosowany w Reference Subwoofer 40 jest modelem
wyróżniającym się żyłami z bardzo czystej miedzi zamiast dużego
mosiężnego trzonu często spotykanego w zwykłych wtykach wysokiej
jakości. Aby zachować wierność sygnału audio od początku do końca,
eliminowana jest zmiana pola magnetycznego w żyle, która indukuje prądy
wirowe, które mogą wpłynąć na taktowanie sygnału audio w skali mikro.
• Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi
beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji
błędów czasowych przewodu.
• Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej
częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
• Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
• Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie
elektromagnetyczne
• Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone
w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcję
ograniczającą prądy wirowe.
• Dożywotnia gwarancja QED

849 zł
CENA DETALICZNA

690,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037584

waga netto: 0,28 kg

QE6300 (3.0m)
QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M]
– 3.0m
•
•
•
•
•
•

żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
geometria symetrycznie skręconych par
podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
styki pokryte 24-karatowym złotem
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z
aktywnym subwooferem
• długość: 3,0 m

269 zł
CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041178

waga netto: 0,28 kg

QE6301 (6.0m)
QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M]
– 6.0m
•
•
•
•
•
•

żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
geometria symetrycznie skręconych par
podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
styki pokryte 24-karatowym złotem
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z
aktywnym subwooferem
• długość: 6,0 m

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041185

waga netto: 0,33 kg

QE6302 (10.0m)
QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M]
– 10.0m
•
•
•
•
•
•

żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
geometria symetrycznie skręconych par
podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
styki pokryte 24-karatowym złotem
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z
aktywnym subwooferem
• długość: 10,0 m

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041192

waga netto: 0,40 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018
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QE5101 (3.0m)
QED PROFILE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] –
3.0m
•
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 3,0 m

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008201

waga netto: 0,06 kg

QE5106 (6.0m)
QED PROFILE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] –
6.0m
•
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 6,0 m

169 zł
CENA DETALICZNA

137,40 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008218

waga netto: 0,06 kg

PRZEWODY AUDIO - RCA
QE2440 (0.6m)
QED SIGNATURE 40 kabel stero [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m
• posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC),
dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
• przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym
- dla doskonałej integralności sygnału
• rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie
wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone
powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
• quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne
połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 0.6m

1 099 zł
CENA DETALICZNA

893,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037348

waga netto: 0,21 kg

QE2445 (1.0m)
QED SIGNATURE 40 kabel stereo [2x RCA M - 2x RCA M] 1.0m
• posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC),
dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
• przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym
- dla doskonałej integralności sygnału
• rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie
wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone
powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
• quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne
połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 1,0 m

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037355

waga netto: 0,21 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018
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QE2448 (3.0m)
QED SIGNATURE Stereo cable SIGNATURE [2x RCA M - 2x RCA
M] - 3.0m
• posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC),
dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
• przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym
- dla doskonałej integralności sygnału
• rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie
wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone
powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
• quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne
połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
• długość: 3.0 m

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037362

waga netto: 0,21 kg

QE2450 (0.6m)
QED REFERENCE Stereo cable AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA
M] - 0.6m
• posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
• symetryczna skrętka
• podwójnie ekranowany z posrebrzanym oplotem z miedzi beztlenowej o
czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
• pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego
połączenia.
• precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
• długość: 0.6m

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037300

waga netto: 0,21 kg

QE2453 (1.0m)
QED REFERENCE Stereo cable EVOLUTION [2x RCA M - 2x RCA
M] - 1.0m
• posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
• symetryczna skrętka
• podwójnie ekranowany z posrebrzanym oplotem z miedzi beztlenowej o
czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
• pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego
połączenia.
• precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
• długość: 1.0m

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037317

waga netto: 0,21 kg

QE2455 (3.0m)
QED REFERENCE Stereo cable AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA
M] - 3.0m
• posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
• symetryczna skrętka
• podwójnie ekranowany z posrebrzanym oplotem z miedzi beztlenowej o
czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
• pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego
połączenia.
• precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
• długość: 3.0m

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037324

waga netto: 0,21 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018
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QE6110 (0.6m)
QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x
RCA M] - 0.6m
• wysokiej jakości przewód analogowy RCA
• przewodnik wykonany z beztlenowej miedzi OFC o czystości 99.999%
• technologia QED Complemntary Conductor poprawiająca timing i
szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu
dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o
różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
• podwójne ekranowanie
• opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału audio
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego
komponentu audio ze wzmacniaczem AV
• pole przekroju przewodnika: 0,30mm2
• pojemność: 76pF / m
• indukcyjność pętli: 0.37uH / m
• rezystancja pętli 0,072 Ohm
• wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
• nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
• długość: 0,6m

249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041826

waga netto: 0,15 kg

QE6112 (1.0m)
QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x
RCA M] - 1.0m
• wysokiej jakości przewód analogowy RCA
• przewodnik wykonany z beztlenowej miedzi OFC o czystości 99.999%
• technologia QED Complemntary Conductor poprawiająca timing i
szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu
dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o
różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
• opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału audio
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego
komponentu audio ze wzmacniaczem AV
• pole przekroju przewodnika: 0,30mm2
• pojemność: 76pF / m
• indukcyjność pętli: 0.37uH / m
• rezystancja pętli 0,072 Ohm
• wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
• nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
• długość: 1.0m

279 zł
CENA DETALICZNA

226,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041833

waga netto: 0,15 kg

QE6114 (2.0m)
QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x
RCA M] - 2.0m
• wysokiej jakości przewód analogowy RCA
• przewodnik wykonany z beztlenowej miedzi OFC o czystości 99.999%
• technologia QED Complemntary Conductor poprawiająca timing i
szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu
dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o
różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
• opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału audio
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego
komponentu audio ze wzmacniaczem AV
• pole przekroju przewodnika: 0,30mm2
• pojemność: 76pF / m
• indukcyjność pętli: 0.37uH / m
• rezystancja pętli 0,072 Ohm
• wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
• nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
• długość: 2.0m

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041840

waga netto: 0,15 kg

Horn Distribution S.A.
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QE6116 (3.0m)
QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x
RCA M] - 3.0m
• wysokiej jakości przewód analogowy RCA
• przewodnik wykonany z beztlenowej miedzi OFC o czystości 99.999%
• technologia QED Complemntary Conductor poprawiająca timing i
szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu
dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o
różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
• podwójne ekranowanie
• opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału audio
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego
komponentu audio ze wzmacniaczem AV
• pole przekroju przewodnika: 0,30mm2
• pojemność: 76pF / m
• indukcyjność pętli: 0.37uH / m
• rezystancja pętli 0,072 Ohm
• wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
• nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
• długość: 3.0m
• dożywotnia gwarancja QED

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041857

waga netto: 0,15 kg

QE6118 (50m)
QED PERFORMANCE AUDIO 40 Przewód stereo [2x RCA M - 2x
RCA M] - 50.0m
• wysokiej jakości przewód analogowy RCA
• przewodnik wykonany z beztlenowej miedzi OFC o czystości 99.999%
• technologia QED Complemntary Conductor poprawiająca timing i
szczegółowość dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego rytmu
dzięki zastosowaniu w każdym przewodzie dwóch osobnych przewodników o
różnych rozmiarach do przenoszenia oddzielnie wysokich i niskich tonów
• podwójne ekranowanie
• opatentowane przez QED pokryte złotem wtyki Anamate™
• płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń
o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu
sygnału audio
• zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, tunera lub innego
komponentu audio ze wzmacniaczem AV
• pole przekroju przewodnika: 0,30mm2
• pojemność: 76pF / m
• indukcyjność pętli: 0.37uH / m
• rezystancja pętli 0,072 Ohm
• wskaźnik rozproszenia (10kHz): 0,0059
• nominalna średnica zewnętrzna: 8.0mm
• najlepsze w połączeniu z wtykami QED ANAMATE (dostępne osobno)
• dożywotnia gwarancja QED
• sprzedaż wyłącznie jako rolka 50m
• cena za metr

44,90 zł
CENA DETALICZNA

36,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041864

waga netto: 0,15 kg

QE6100 (0.6m)
QED PERFORMANCE AUDIO Przewód stereo [2x RCA M - 2x
RCA M] - 0.6m
•
•
•
•
•
•
•
•
•

żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999%
zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
symetryczna skrętka
podwójnie ekranowany dla polepszenia integralności sygnału
pozłacane wtyki RCA (24 karaty) dla niezawodnego połączenia
ergonomicznie rzeźbione ocynkowane luty
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
izolacja LDPE
zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, DVD, tunera lub innego
komponentu audio ze wzmacniaczem AV
• najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy strzałka wydrukowana na przewodzie
wskazuje kierunek sygnału
• długość: 0,6m

Horn Distribution S.A.
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149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041109
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QE6101 (1.0m)
QED PERFORMANCE AUDIO Przewód stereo [2x RCA M - 2x
RCA M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•

żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999%
zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
symetryczna skrętka
podwójnie ekranowany dla polepszenia integralności sygnału
pozłacane wtyki RCA (24 karaty) dla niezawodnego połączenia
ergonomicznie rzeźbione ocynkowane luty
precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
izolacja LDPE
zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD, DVD, tunera lub innego
komponentu audio ze wzmacniaczem AV
• najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy strzałka wydrukowana na przewodzie
wskazuje kierunek sygnału
• długość: 1 m

QE5021 (1.0m)
QED PROFILE Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 1,0 m

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041116

109 zł
CENA DETALICZNA

88,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008041

waga netto: 0,06 kg

QE5026 (2.0m)
QED PROFILE Przewód stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 2,0 m

139 zł
CENA DETALICZNA

113,01 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008058

waga netto: 0,06 kg

PRZEWODY AUDIO - RCA-JACK
QE5081 (1.0m)
QED PROFILE Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 1,0 m

Cennik QED – 1 październik 2018

89,00 zł
CENA DETALICZNA

72,36 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008164
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QE5086 (2.0m)
QED PROFILE Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 2,0 m

QE5091 (3.0m)
QED PROFILE Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 3.0m
•
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 3,0 m

QE5096 (5.0m)
QED PROFILE Przewód stereo [3.5mm St M - 2RCA M] - 5.0m
•
•
•
•
•
•

niezrównana wydajność, ultra-kompaktowy
micro-formowane złącza
bardzo elastyczny miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999 %
ekranowany dla lepszej ochrony sygnału
dożywotnia gwarancja na wady fabryczne
długość: 5,0 m

99,90 zł
CENA DETALICZNA

81,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008171

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008188

139 zł
CENA DETALICZNA

113,01 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694008195

PRZEWODY AUDIO - JACK
QE7300 (1.5m)
QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm
M stereo] - 1.5m
• Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do
współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
• 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
• geometria minimalizująca przesłuch
• pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
• ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
• ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
• długość: 1,5 m

QE7301 (3.0m)
QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm
M stereo] - 3.0m
• Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do
współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
• 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
• geometria minimalizująca przesłuch
• pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
• ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
• ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
• długość: 3,0 m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

159 zł
CENA DETALICZNA

129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041659

189 zł
CENA DETALICZNA

153,66 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041666
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QE7302 (5.0m)
QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm
M stereo] - 5.0m
• Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do
współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.
• 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
• geometria minimalizująca przesłuch
• pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
• ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
• ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
• długość: 5,0 m

QE7306 (3.0m)
QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M
stereo] - 3.0m
•
•
•
•
•
•

nieutleniające się przewodniki miedziane o czystości 99.999%
geometria minimalizująca przesłuchy
pozłacane wtyczki 6.3mm
ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
długość: 3.0m

QE7307 (5.0m)
QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M
stereo] - 3.0m
•
•
•
•
•
•

nieutleniające się przewodniki miedziane o czystości 99.999%
geometria minimalizująca przesłuchy
pozłacane wtyczki 3.5mm
ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC
ideale unowocześnienie dla wszystkich osobistych systemów audio
długość: 5.0m

229 zł
CENA DETALICZNA

186,18 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041673

289 zł
CENA DETALICZNA

234,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041697

319 zł
CENA DETALICZNA

259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694041703

PRZEWODY AUDIO - XLR
QE3280 (0.6m)
QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2 x XLR - 2 x XLR] 0.6m
W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne,
pozłacane wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to
właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez
profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do
zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników
w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z
przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany
wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40
zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia
wysokich częstotliwości . Badania na specjalnych urządzeniach pomiarowych
potwierdziły że zastosowanie specjalnego Zn/Mn Ferrytowego płaszcza pozwala
osiągnąć bardziej skoncentrowaną ścieżkę sygnału. Ma to korzystny wpływ na
micro-timing sygnału audio.

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037621

• przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
• profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej
integralności sygnału
• technologia QED Tri-Conductors(TM)
• unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
• dożywotnia gwarancja QED
• długość: 0.6m
waga netto: 0,20 kg

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018
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QE3282 (1.0m)
QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2x XLR - 2x XLR] 1.0m
W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne,
pozłacane wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to
właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez
profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do
zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników
w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z
przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany
wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40
zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia
wysokich częstotliwości . Badania na specjalnych urządzeniach pomiarowych
potwierdziły że zastosowanie specjalnego Zn/Mn Ferrytowego płaszcza pozwala
osiągnąć bardziej skoncentrowaną ścieżkę sygnału.

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037638

• przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
• profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej
integralności sygnału
• technologia QED Tri-Conductors(TM)
• unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
• dożywotnia gwarancja QED
• długość: 1.0m
waga netto: 0,20 kg

QE3284 (3.0m)
QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2x XLR - 2x XLR] 3.0m
W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne,
pozłacane wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to
właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez
profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do
zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników
w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z
przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany
wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40
zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia
wysokich częstotliwości . Badania na specjalnych urządzeniach pomiarowych
potwierdziły że zastosowanie specjalnego Zn/Mn Ferrytowego płaszcza pozwala
osiągnąć bardziej skoncentrowaną ścieżkę sygnału.

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037645

• przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
• profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej
integralności sygnału
• technologia QED Tri-Conductors(TM)
• unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
• dożywotnia gwarancja QED
• długość: 3.0m
waga netto: 0,20 kg

QE3270 (0.6m)
QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] 0.6m
W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne,
pozłacane wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to
właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez
profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do
zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników
w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z
przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany
wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40
zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia
wysokich częstotliwości.

399 zł
CENA DETALICZNA

324,39 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037683

• przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
• profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej
integralności sygnału
• technologia QED Tri-Conductors(TM)
• unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
• dożywotnia gwarancja QED
• długość: 0.6m
waga netto: 0,20 kg

Horn Distribution S.A.
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QE3272 (1.0m)
QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] 1.0m
• W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne,
pozłacane wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to
właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez
profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do
zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2
przewodników w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za
odprowadzenie z przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących
mieć niepożądany wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii
Reference Audio 40 zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz
pochłaniający zakłócenia wysokich częstotliwości . Badania na specjalnych
urządzeniach pomiarowych potwierdziły że zastosowanie specjalnego Zn/Mn
Ferrytowego płaszcza pozwala osiągnąć bardziej skoncentrowaną ścieżkę
sygnału. Ma to korzystny wpływ na micro-timing sygnału audio.
• przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
• profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej
integralności sygnału
• technologia QED Tri-Conductors(TM)
• unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
• dożywotnia gwarancja QED
• długość: 1.0m

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694037690

waga netto: 0,20 kg

QE3274 (3.0m)
QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] 3.0m

599 zł
CENA DETALICZNA

486,99 zł
CENA DETALICZNA NETTO

W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne,
pozłacane wtyki Neutrik XX-14. Złącza te są wytrzymałe i niezawodne i to
właśnie sprawia że są najchętniej wybieranym wtykiem XLR przez
profesjonalistów na całym świecie. Są one szczególnie dopasowane do
zastosowanej przez QED technologii wykorzystującej 3 zamiast 2 przewodników
w przewodzie, dodając przewodnik odpowiedzialny za odprowadzenie z
przewodu wszelkiego rodzaju szumów zakłóceń mogących mieć niepożądany
wpływ na przepływający sygnał. W przewodach XLR serii Reference Audio 40
zastosowano również specjalny ferrytowy płaszcz pochłaniający zakłócenia
wysokich częstotliwości.
• przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
• profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej
integralności sygnału
• technologia QED Tri-Conductors(TM)
• unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz
• dożywotnia gwarancja QED
• długość: 3.0m
waga netto: 0,20 kg

Horn Distribution S.A.
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PRZEWODY AUDIO - GŁOŚNIKOWE
XTC25 (2.0m)
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 2.0m
QED zdobyło więcej nagród magazynu What Hi-Fi? niż jakakolwiek inna marka
a przewód XT25 jest naszym dziedzictwem dostarczanym w rozsądnej cenie. W
odróżnieniu od większości innych producentów, QED oferuje nieograniczoną
dożywotnią gwarancję co oznacza, że jeśli Twój przewód nie osiągnie pełnego
potencjału w trakcie jego użytkowania, wymienimy go bezpłatnie.
W przewodach głośnikowych wysokie dźwięki są zmuszane do przemieszczania
się w kierunku od wewnętrznych części przewodnika do zewnętrznych, przez co
w miarę wzrostu częstotliwości wykorzystują coraz mniej dostępne
powierzchnie przekroju poprzecznego. Nazywa się to "efektem naskórkowości".
Oznacza to, że dla wysokich częstotliwości rezystancja kabla jest znacznie
wyższa niż dla dźwięków o niższym tonie. Prądy wirowe w jednym przewodniku
mogą wpływać na prąd płynący w sąsiednim przewodniku tak, że prądy
płynące w tym samym kierunku oddalają się od siebie. Ów "efekt zbliżeniowy"
również zwiększa oporność w miarę wzrostu częstotliwości. Te zjawiska mają
szkodliwy wpływ na wierność słyszanego dźwięku. Technologia QED X-Tube™
zastosowana w XT25 rozwiązuje te problemy, tworząc z pojedynczych wiązek
przewodów pustą rurową geometrię przewodnika, dzięki czemu w porównaniu z
tradycyjnymi przewodnikami każda z częstotliwości może płynąć z taką samą
łatwością.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 3.0m
QED zdobyło więcej nagród magazynu What Hi-Fi? niż jakakolwiek inna marka
a przewód XT25 jest naszym dziedzictwem dostarczanym w rozsądnej cenie. W
odróżnieniu od większości innych producentów, QED oferuje nieograniczoną
dożywotnią gwarancję co oznacza, że jeśli Twój przewód nie osiągnie pełnego
potencjału w trakcie jego użytkowania, wymienimy go bezpłatnie.
W przewodach głośnikowych wysokie dźwięki są zmuszane do przemieszczania
się w kierunku od wewnętrznych części przewodnika do zewnętrznych, przez co
w miarę wzrostu częstotliwości wykorzystują coraz mniej dostępne
powierzchnie przekroju poprzecznego. Nazywa się to "efektem naskórkowości".
Oznacza to, że dla wysokich częstotliwości rezystancja kabla jest znacznie
wyższa niż dla dźwięków o niższym tonie. Prądy wirowe w jednym przewodniku
mogą wpływać na prąd płynący w sąsiednim przewodniku tak, że prądy
płynące w tym samym kierunku oddalają się od siebie. Ów "efekt zbliżeniowy"
również zwiększa oporność w miarę wzrostu częstotliwości. Te zjawiska mają
szkodliwy wpływ na wierność słyszanego dźwięku. Technologia QED X-Tube™
zastosowana w XT25 rozwiązuje te problemy, tworząc z pojedynczych wiązek
przewodów pustą rurową geometrię przewodnika, dzięki czemu w porównaniu z
tradycyjnymi przewodnikami każda z częstotliwości może płynąć z taką samą
łatwością.

Horn Distribution S.A.

259,35 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043240

powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
rozmiar: 14 AWG
średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
indukcyjność pętli: 0,52 μH/m
rezystancja pętli: 13,4 mΩ
pojemność przewodu: 35,0 pF/m
współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
żyły: 10 x 19/0,13 mm
izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
przewód sprzedawany na metry, wtyki bananowe QED Airloc™ Forte
widoczne na zdjęciu dostępne osobno

XTC25 (3.0m)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

319 zł
CENA DETALICZNA

379 zł
CENA DETALICZNA

308,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043257

powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
rozmiar: 14 AWG
średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
indukcyjność pętli: 0,52 μH/m
rezystancja pętli: 13,4 mΩ
pojemność przewodu: 35,0 pF/m
współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
żyły: 10 x 19/0,13 mm
izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
przewód sprzedawany na metry, wtyki bananowe QED Airloc™ Forte
widoczne na zdjęciu dostępne osobno

Cennik QED – 1 październik 2018
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XTC25 (5.0m)
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 5.0m
QED zdobyło więcej nagród magazynu What Hi-Fi? niż jakakolwiek inna marka
a przewód XT25 jest naszym dziedzictwem dostarczanym w rozsądnej cenie. W
odróżnieniu od większości innych producentów, QED oferuje nieograniczoną
dożywotnią gwarancję co oznacza, że jeśli Twój przewód nie osiągnie pełnego
potencjału w trakcie jego użytkowania, wymienimy go bezpłatnie.
W przewodach głośnikowych wysokie dźwięki są zmuszane do przemieszczania
się w kierunku od wewnętrznych części przewodnika do zewnętrznych, przez co
w miarę wzrostu częstotliwości wykorzystują coraz mniej dostępne
powierzchnie przekroju poprzecznego. Nazywa się to "efektem naskórkowości".
Oznacza to, że dla wysokich częstotliwości rezystancja kabla jest znacznie
wyższa niż dla dźwięków o niższym tonie. Prądy wirowe w jednym przewodniku
mogą wpływać na prąd płynący w sąsiednim przewodniku tak, że prądy
płynące w tym samym kierunku oddalają się od siebie. Ów "efekt zbliżeniowy"
również zwiększa oporność w miarę wzrostu częstotliwości. Te zjawiska mają
szkodliwy wpływ na wierność słyszanego dźwięku. Technologia QED X-Tube™
zastosowana w XT25 rozwiązuje te problemy, tworząc z pojedynczych wiązek
przewodów pustą rurową geometrię przewodnika, dzięki czemu w porównaniu z
tradycyjnymi przewodnikami każda z częstotliwości może płynąć z taką samą
łatwością.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043264

powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
rozmiar: 14 AWG
średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
indukcyjność pętli: 0,52 μH/m
rezystancja pętli: 13,4 mΩ
pojemność przewodu: 35,0 pF/m
współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
żyły: 10 x 19/0,13 mm
izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
przewód sprzedawany na metry, wtyki bananowe QED Airloc™ Forte
widoczne na zdjęciu dostępne osobno

QE0006 (5.0m)
QED SUPREMUS - 5.0m
• kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla
wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
• zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
• umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie”
swojego najlepszego brzmienia
• udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
• niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o
wysokiej częstotliwości
• szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem
• pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm2
• rozmiar: 10AWG
• średnica zewnętrzna płaszcza: 17,0mm
• rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne
połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
• dożywotnia gwarancja
• długość przewodu: 5.0m

Horn Distribution S.A.

499 zł
CENA DETALICZNA

Cennik QED – 1 październik 2018

8 199 zł
CENA DETALICZNA

6 665,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043141
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QE0005 (4.0m)
QED SUPREMUS - 4.0m
• kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla
wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
• zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
• umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie”
swojego najlepszego brzmienia
• udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
• niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o
wysokiej częstotliwości
• szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem
• pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm2
• rozmiar: 10AWG
• średnica zewnętrzna płaszcza: 17,0mm
• rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne
połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
• dożywotnia gwarancja
• długość przewodu: 4.0m

QE0004 (3.0m)
QED SUPREMUS - 3.0m
• kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla
wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
• zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
• umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie”
swojego najlepszego brzmienia
• udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
• niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o
wysokiej częstotliwości
• szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem
• pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm2
• rozmiar: 10AWG
• średnica zewnętrzna płaszcza: 17,0mm
• rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne
połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
• dożywotnia gwarancja
• długość przewodu: 3.0m

QE0003 (2.5m)
QED SUPREMUS - 2.5m
• kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla
wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
• zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
• umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie”
swojego najlepszego brzmienia
• udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
• niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o
wysokiej częstotliwości
• szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem
• przekrój: 6,2 mm2
• średnica zewnętrzna 17,0mm
• dożywotnia gwarancja
• długość przewodu: 2.5m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

6 799 zł
CENA DETALICZNA

5 527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043134

5 399 zł
CENA DETALICZNA

4 389,43 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043127

4 699 zł
CENA DETALICZNA

3 820,33 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043110
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QE0002 (2.0m)
QED SUPREMUS - 2.0m
• kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie dla
wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi
• zapewnia optymalne połączenie między wzmacniaczem, a głośnikami
• umożliwia odsłuch najwyższej jakości, pozwalający sprzętowi na „pokazanie”
swojego najlepszego brzmienia
• udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
• niepowtarzalna geometria i konstrukcja zapewniająca niezrównane detale o
wysokiej częstotliwości
• szesnaście złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem
• pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm2
• rozmiar: 10AWG
• średnica zewnętrzna płaszcza: 17,0mm
• rodowane wtyki zaciskają się w gniazdach głośnikowych tworząc stabilne
połączenie i zapewniając maksymalną powierzchnię kontaktu z gniazdem
• dożywotnia gwarancja
• długość przewodu: 2.0m

QE1444 - 5.0m
QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 5.0m
• kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia
bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów
kina domowego i hi-fi
• nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy
QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym
hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej;
ten przełom oznacza, że „Revelation” może poszczycić się znacznie niższymi
wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny
kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
• rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością,
pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie”
swojego najlepszego brzemienia
• kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w
kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem
żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny
o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz
w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia” jest
wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w
celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
• njaprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
• zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany
srebrem
• dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
• kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym,
przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
• odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
• czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
• nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
• długość przewodu: 5.0m

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

3 999 zł
CENA DETALICZNA

3 251,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043103

1 599 zł
CENA DETALICZNA

1 300,00 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010983
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QE1442 - 3.0m
QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 3.0m
• kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia
bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów
kina domowego i hi-fi
• nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy
QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym
hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej;
ten przełom oznacza, że „Revelation” może poszczycić się znacznie niższymi
wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny
kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
• rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością,
pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie”
swojego najlepszego brzemienia
• kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w
kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem
żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny
o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz
w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia” jest
wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w
celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
• njaprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
• zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany
srebrem
• dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
• kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym,
przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
• odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
• czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
• nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
• długość przewodu: 3.0m

QE1440 - 2.0m
QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 2.0m
• kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia
bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów
kina domowego i hi-fi
• nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy
QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym
hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej;
ten przełom oznacza, że „Revelation” może poszczycić się znacznie niższymi
wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny
kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
• rezultatem jest kabel głośnikowy tchnący zapierającą dech neutralnością,
pozwalającą dobremu sprzętowi hi-fi i kina domowego na „pokazanie”
swojego najlepszego brzemienia
• kabel ten posiada atrakcyjne wykończenie i standardową konstrukcję w
kształcie cyfry 8, a każda z jego dziesięciu złożonych, powlekanych srebrem
żył o czystości 99,999%, jest widoczna przez elastyczny pancerz zewnętrzny
o grubości 5,0 mm z bezbarwnego polietylenu. Dla ułatwienia montażu oraz
w celu zapewnienia prawidłowego sfazowania kolumn, żyła „dodatnia” jest
wyraźnie zaznaczona, a obie żyły można z łatwością pozbawić pancerza w
celu założenia zalecanych wtyczek głośnikowych QED 'Airloc'
• njaprostsza do instalacji gotowa wersja z założonymi wtykami bananowymi
• zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany
srebrem
• dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
• kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym,
przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
• odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
• czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
• nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
• długość przewodu: 2.0m
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999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010945

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010938
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QE1454 - 5.0m
QED REFERENCE XT40 (5.0m)
QED XT40 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo niskiej
opornośći na metr przy zachowaniu dużego pola przekroju poprzecznego
(4mm2). Jest również wyposażony w technologię QED X-Tube™ , które
redukuje efekt naskórkowości – szczególnie uciążliwy w przypadku kabli z
dużym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu otrzymujemy przewód o większej
ilości szczegółów w wysokich częstotliwościach, mniejszej ilości zakłóceń a
także wyższej wydajności.

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043028

• przekrój poprzeczny: 2x4mm2
• miedź OFC o czystości 99.999%
• ściśle owinięte wokół wewnętrzengo wypełnienia POLYCORE miedziane nitki
zapewniają największą powierzchnie przepływu sygnału
• dodatkowe ekranowanie i wysokiej jakości perłowo-biały płaszcz zapewniają
wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na promieniowanie z
otoczenia
• pojemność przewodu: 59.0 pF/m
• indukcyjność pętli: 0.46 μH/m
• oporność pętli: 8.0 mΩ
• współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0.0576
• nominalna średnica zewnętrzna: 6.0mm
• przewód sprzedawany bez wtyków bananowych pokazanych na zdjęciach
• dla osiagnięcia najlepszego efektu zaleca się stosowanie wtyków QED
AIRLOC

QE1452 - 3.0m
QED REFERENCE XT40
QED XT40 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo niskiej
opornośći na metr przy zachowaniu dużego pola przekroju poprzecznego
(4mm2). Jest również wyposażony w technologię QED X-Tube™ , które
redukuje efekt naskórkowości – szczególnie uciążliwy w przypadku kabli z
dużym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu otrzymujemy przewód o większej
ilości szczegółów w wysokich częstotliwościach, mniejszej ilości zakłóceń a
także wyższej wydajności.

749 zł
CENA DETALICZNA

608,94 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043011

• przekrój poprzeczny: 2x4mm2
• miedź OFC o czystości 99.999%
• ściśle owinięte wokół wewnętrzengo wypełnienia POLYCORE miedziane nitki
zapewniają największą powierzchnie przepływu sygnału
• dodatkowe ekranowanie i wysokiej jakości perłowo-biały płaszcz zapewniają
wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na promieniowanie z
otoczenia
• pojemność przewodu: 59.0 pF/m
• indukcyjność pętli: 0.46 μH/m
• oporność pętli: 8.0 mΩ
• współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0.0576
• nominalna średnica zewnętrzna: 6.0mm
• przewód sprzedawany bez wtyków bananowych pokazanych na zdjęciach
• dla osiagnięcia najlepszego efektu zaleca się stosowanie wtyków QED
AIRLOC
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QE1450 - 2.0m
Przewód głośnikowy REFERENCE - 2.0m
QED XT40 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo niskiej
opornośći na metr przy zachowaniu dużego pola przekroju poprzecznego
(4mm2). Jest również wyposażony w technologię QED X-Tube™ , które
redukuje efekt naskórkowości – szczególnie uciążliwy w przypadku kabli z
dużym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu otrzymujemy przewód o większej
ilości szczegółów w wysokich częstotliwościach, mniejszej ilości zakłóceń a
także wyższej wydajności.

629 zł
CENA DETALICZNA

511,38 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043004

• przekrój poprzeczny: 2x4mm2
• miedź OFC o czystości 99.999%
• ściśle owinięte wokół wewnętrzengo wypełnienia POLYCORE miedziane nitki
zapewniają największą powierzchnie przepływu sygnału
• dodatkowe ekranowanie i wysokiej jakości perłowo-biały płaszcz zapewniają
wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na promieniowanie z
otoczenia
• pojemność przewodu: 59.0 pF/m
• indukcyjność pętli: 0.46 μH/m
• oporność pętli: 8.0 mΩ
• współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0.0576
• nominalna średnica zewnętrzna: 6.0mm
• przewód sprzedawany bez wtyków bananowych pokazanych na zdjęciach
• dla osiagnięcia najlepszego efektu zaleca się stosowanie wtyków QED
AIRLOC

QE1434 - 5.0m
QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY
XT - 5.0m
Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca
obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany
z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może
poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną
jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™

829 zł
CENA DETALICZNA

673,98 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010976

• unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi
beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
• kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
• niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
• łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
• przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm2
• długość przewodu: 5.0m

QE1432 - 3.0m
QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY
XT - 3.0m
Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca
obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany
z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może
poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną
jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™

649 zł
CENA DETALICZNA

527,64 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010921

• unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi
beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
• kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
• niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
• łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
• przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm2
• długość przewodu: 3.0m
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QE1430 - 2.0m
QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY
XT - 2.0m
Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca
obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany
z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może
poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną
jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™

549 zł
CENA DETALICZNA

446,34 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010914

• unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi
beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
• kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
• niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
• łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
• przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm2
• długość przewodu: 2.0m

C-GNSS/50
QED SIGNATURE Przewód głośnikowy GENESIS [2 x
9x19/0.2mm, szpula 50m] - cena za metr
Niezwykle niska rezystancja przewodów Silver Spiral umożliwia wzmacniaczom
zachowanie znakomitej kontroli nad głośnikami, zwłaszcza przy niskich
częstotliwościach; nie jest to jakiś tam zwykły kabel głośnikowy, ale
posiadający znakomite właściwości brzmieniowe komponent systemu audio.

269 zł
CENA DETALICZNA

218,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010174

• unikalna potrójna spiralna geometria koncentryczna
• 9 powlekanych srebrem, złożonych przewodników centralnych z miedzi
beztlenowej o czystości 99,999%
• przewodniki owinięte w ultracienką, niskostratną izolację LPDE
• koncentryczna geometria ekranu
• niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
• bardzo niski czynnik dyssypacji
• izolowany zewnętrzny pancerz z PCV
• rozmiar: 16,6 mm średnicy
• dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
• wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

C-GNSSBW/30
QED SIGNATURE Przewód głośnikowy GENESIS BI-WIRE [4 x
9x19/0.2mm, szpula 30m] - cena za metr
Genesis Silver Spiral Bi-Wire. BI-Wire to dwużyłowa wersja przewodu
polepszająca już i tak znakomitą charakterystykę przewodów Genesis Silver
Spiral dzięki zastosowaniu opracowanej podczas badań Genesis technologii
dwurdzeniowej w zwartym formacie czterordzeniowym.

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010181

• ułożone spiralnie przewodniki z powlekanej srebrem miedzi beztlenowej o
czystości 99,999%, o pokaźnym polu przekroju poprzecznego (22m2)
• oddzielnie izolowane wiązki przewodników dla sygnałów basowych i
wysokotonowych
• konstrukcja czterordzeniowa
• bardzo niski czynnik dyssypacji
• konstrukcja wielowłóknowa wieloprzewodnikowa (układ przewodników
9x19/0,2mm)
• koncentryczna geometria ekranu
• unikalna geometria spiralna
• zwarta konstrukcja o znakomitych właściwościach i brzmieniu
• przepiękne, przeźroczysto-srebrne wykończenie
• superelastyczna konstrukcja pozwala na ułożenie kabla w dowolny sposób
• doskonały kabel do systemów hi-endowych, hi-fi i kina domowego
obsługujących konfigurację bi-wiring
• rozmiar: 19,6mm średnicy
• dostępny w szpuli, długość 30m, cena za metr
• wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie
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C-XT400/50
QED SIGNATURE Przewód głośnikowy X-TUBE 400 [2 x
4.0mm2, szpula 50m] - cena za metr
„X-Type-400 to obfitość brzmienia. Rozdzielczość detalu jest tu wspaniała. Ten
kabel odsłania najdrobniejsze szczegóły skomplikowanych utworów
muzycznych nawet przy niskim poziomie głośności.” - magazyn What Hi-Fi?
•
•
•
•
•
•
•
•

159 zł
CENA DETALICZNA

129,27 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010334

referencyjny kabel QED typu Aircore™
rurowa geometria przewodnika z miedzi beztlenowej powlekanego srebrem
przeznaczone do najlepszych systemów hi-fi i do kina domowego
przewodniki o bardzo dużym polu przekroju poprzecznego 2 x 4mm2
zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
rozmiar: 12.7 x 6.0mm
dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

C-XT40/50
QED REFERENCE Przewód głośnikowy XT 40 [2 x 4.0mm2,
szpula 50m] - cena za metr
QED QX40 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo niskiej
opornośći na metr przy zachowaniu dużego pola przekroju poprzecznego
(4mm2). Jest również wyposażony w technologię QED X-Tube™ , które
redukuje efekt naskórkowości – szczególnie uciążliwy w przypadku kabli z
dużym przekrojem poprzecznym. Dzięki temu otrzymujemy przewód o większej
ilości szczegółów w wysokich częstotliwościach, mniejszej ilości zakłóceń a
także wyższej wydajności.

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694011430

• przekrój poprzeczny: 2x4mm2
• miedź OFC o czystości 99.999%
• ściśle owinięte wokół wewnętrzengo wypełnienia POLYCORE miedziane nitki
zapewniają największą powierzchnie przepływu sygnału
• dodatkowe ekranowanie i wysokiej jakości perłowo-biały płaszcz zapewniają
wysoką odporność mechaniczną oraz odporność na promieniowanie z
otoczenia
• pojemność przewodu: 59.0 pF/m
• indukcyjność pętli: 0.46 μH/m
• oporność pętli: 8.0 mΩ
• współczynnik rozproszenia przy 10 kHz: 0.0576
• nominalna średnica zewnętrzna: 6.0mm
• przewód sprzedawany bez wtyków bananowych pokazanych na zdjęciach
• dla osiagnięcia najlepszego efektu zaleca się stosowanie wtyków QED
AIRLOC
• cena za metr

C-QEDREV/50
QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION [2 x
5.0mm2, szpula 50m] - cena za metr
Kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia
bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów
kina domowego i hi-fi

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010587

• nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube firmy
QED w nowym, miniaturowym formacie, po raz pierwszy wprowadzającym
hi-endową filozofię tworzenia kabli do produktu ze średniej półki cenowej;
ten przełom oznacza, że „Revelation” może poszczycić się znacznie niższymi
wartościami całkowitej impedancji i czynnika dyssypacji, niż konwencjonalny
kabel głośnikowy o takim samym polu przekroju poprzecznego
• zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany
srebrem
• dziesięć złożonych przewodników centralnych z miedzi beztlenowej o
czystości 99,999% powlekanych srebrem, o średnicy 19/0.1mm
• kabel Revelation jest zamknięty w elastycznym, łatwo zdejmowanym,
przeźroczystym pancerzu zewnętrznym z polietylenu
• odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
• czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
• nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm
• dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
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QE1325 XT25
QED Przewód głośnikowy XT25
QED zdobyło więcej nagród magazynu What Hi-Fi? niż jakakolwiek inna marka
a przewód XT25 jest naszym dziedzictwem dostarczanym w rozsądnej cenie. W
odróżnieniu od większości innych producentów, QED oferuje nieograniczoną
dożywotnią gwarancję co oznacza, że jeśli Twój przewód nie osiągnie pełnego
potencjału w trakcie jego użytkowania, wymienimy go bezpłatnie.
W przewodach głośnikowych wysokie dźwięki są zmuszane do przemieszczania
się w kierunku od wewnętrznych części przewodnika do zewnętrznych, przez co
w miarę wzrostu częstotliwości wykorzystują coraz mniej dostępne
powierzchnie przekroju poprzecznego. Nazywa się to "efektem naskórkowości".
Oznacza to, że dla wysokich częstotliwości rezystancja kabla jest znacznie
wyższa niż dla dźwięków o niższym tonie. Prądy wirowe w jednym przewodniku
mogą wpływać na prąd płynący w sąsiednim przewodniku tak, że prądy
płynące w tym samym kierunku oddalają się od siebie. Ów "efekt zbliżeniowy"
również zwiększa oporność w miarę wzrostu częstotliwości. Te zjawiska mają
szkodliwy wpływ na wierność słyszanego dźwięku. Technologia QED X-Tube™
zastosowana w XT25 rozwiązuje te problemy, tworząc z pojedynczych wiązek
przewodów pustą rurową geometrię przewodnika, dzięki czemu w porównaniu z
tradycyjnymi przewodnikami każda z częstotliwości może płynąć z taką samą
łatwością.
Sygnały muzyczne w przewodzie głośnikowym w ciągu sekundy poruszają się
wielokrotnie w obu kierunkach. Materiał izolacyjny (dielektryk) stosowany do
rozdzielania od siebie wiązek przesyłowych i powrotnych musi być ładowany i
rozładowywany za każdym razem. Energia zgromadzona w dielektryku podczas
takiego cyklu ładowania nie jest całkowicie zwracana, co ma szkodliwy wpływ
na wierność dźwięku, który słyszysz. Dlatego w QED stosujemy materiały
dielektryczne o niskiej stratności, takie jak polietylen (PE) lub Teflon™ (PTFE),
zamiast tańszych alternatyw z PVC, które są spotykane w innych niemarkowych
przewodach.
Przewody głośnikowe muszą mieć dużą obciążalność prądową. Jeśli opór
elektryczny kabla jest zbyt duży, część sygnału muzycznego zostanie utracona,
powodując szkodliwy wpływ na wierność dźwięku, który słyszysz. Aby temu
zapobiec, oporność przewodów głośnikowych jest tak mała, jak to tylko
możliwe. W tym celu w ramach ograniczeń wielkości każdego kabla
wykorzystujemy największą praktyczną powierzchnię przekroju poprzecznego
miedzi. W celu wyciśnięcia ostatniej kropli wydajności przewodów upewniamy
się, że w miedzi nie ma żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby powodować
straty. Dlatego używamy tylko 99,999% miedzi beztlenowej.
Wyjątkowa opatentowana technologia, zastrzeżone geometrie oraz nasze
nagradzane dziedzictwo, w porównaniu z innymi przewodami głośnikowymi
dają niesamowite odczucia dźwiękowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34,90 zł
CENA DETALICZNA

28,37 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694043233

powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm2
rozmiar: 14 AWG
średnica zewnętrzna płaszcza ochronnego: 3,96 mm
indukcyjność pętli: 0,52 μH/m
rezystancja pętli: 13,4 mΩ
pojemność przewodu: 35,0 pF/m
współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
żyły: 10 x 19/0,13 mm
izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
przewód sprzedawany na metry, wtyki bananowe QED Airloc™ Forte
widoczne na zdjęciu dostępne osobno

C-QSAXT/100
QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY
XT [szpula 100m] - cena za metr
Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca
obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; zaprojektowany
z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver Anniversary-XT może
poszczycić się charakterystyką właściwą dla Silver Anniversary polepszoną
jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z prestiżowych kabli X-Tube™

44,90 zł
CENA DETALICZNA

36,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010525

• unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi
beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
• kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
• niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
• łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
• przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,88mm2
• dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
• wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie
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C-QSAXTBW/50
QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY
XT BI-WIRE [szpula 50m] - cena za metr
Kabel Silver Anniversary-XT Bi-Wire został skonstruowany specjalnie jak
następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary;
zaprojektowany z myślą o znakomitym brzmieniu kabel głośnikowy Silver
Anniversary-XT może poszczycić się charakterystyką właściwą dlaSilver
Anniversary-XT Bi-Wire polepszoną jeszcze o technologię Aircore™, przejętą
wprost z prestiżowych kabli X-Tube

89,90 zł
CENA DETALICZNA

73,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010532

• unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi
beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
• kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
• niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
• łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
• przewodniki o polu przekroju poprzecznego 4 x 1,5mm2
• dostępny w szpuli, długość 50m, cena za metr
• wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

C-QSM/100
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy SILVER MICRO
[szpula 100m] - biały - cena za metr
Linia Silver Micro łączy wygodę i dobre osiągi. Miniaturowa konstrukcja oparta
na geometrii cyfry 8 zapewnia przewodowi Silver Micro znakomite osiągi w
najbardziej wymagających lokalizacjach

29,90 zł
CENA DETALICZNA

24,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010464

• posiadający znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
• przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
• niski profil pozwala na ułożenie kabla za listwami przypodłogowymi lub pod
dywanem
• idealne do systemów hi-fi i kina domowego oraz do prowadzenia
okablowania pomiędzy pomieszczeniami.
• rozmiar: 2,4 x 5,0 mm
• dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
• kolor biały
• wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

C-QM/200
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy MICRO [szpula
200m] - biały - cena za metr
• kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre
brzmienie
• miniaturowa konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie
przewodu Micro w najbardziej wymagających lokalizacjach
• posiadający znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
• przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
• niski profil pozwala na ułożenie kabla za listwami przypodłogowymi lub pod
dywanem
• idealne do systemów hi-fi i kina domowego oraz do prowadzenia
okablowania pomiędzy pomieszczeniami.
• rozmiar: 2,4 x 5,0 mm
• dostępny w szpuli, długość 200m, cena za metr
• kolor biały
• wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie
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13,90 zł
CENA DETALICZNA

11,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010068
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C-QO/100
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy ORIGINAL [szpula
100m] - biały - cena za metr
• wykonane z beztlenowej miedzi o czystości 99.999% przewodniki o
zoptymalizowanej geometrii i cieńsza izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
sprawia, że ten tani kabel zapewnia znakomitą jakość dźwięku
• ciesząca się międzynarodowym uznaniem, nagradzana konstrukcja kabla
• geometria kabla zoptymalizowana dla zapewnienia niskiego czynnika
dyssypacji i strat pomiędzy przewodnikami
• posiadająca znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
• przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
• dzięki prawdziwie niskoimpedancyjnej konstrukcji, kabel znakomicie
sprawdza się również w długich odcinakach
• rozmiar: 3,6 x 7,0mm
• dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
• wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

C-42/100W (White)
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 42 STRAND [2 x
1.25mm2, szpula 100m] - biały - cena za metr
• kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre
brzmienie
• konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 42
Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
• kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME'
Brytyjskiej Federacji Audio.
• żyła o polu przekroju poprzecznego 1,25 mm2, składająca się z 42 włókien z
wysokogatunkowej miedzi
• przejrzystsze brzmienie basu
• przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
• dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
• kolor biały

C-42/100B (Black)
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 42 STRAND [2 x
1.25mm2, szpula 100m] - czarny - cena za metr
• kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre
brzmienie
• konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 42
Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
• kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME'
Brytyjskiej Federacji Audio.
• żyła o polu przekroju poprzecznego 1,25 mm2, składająca się z 42 włókien z
wysokogatunkowej miedzi
• przejrzystsze brzmienie basu
• przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
• dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
• kolor czarny

C-79/100W (White)
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 79 STRAND [2 x
2.5mm2, szpula 100m] - biały - cena za metr
• kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre
brzmienie
• konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 79
Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
• kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME'
Brytyjskiej Federacji Audio.
• żyła o polu przekroju poprzecznego 2,5 mm2, składająca się z 79 włókien z
wysokogatunkowej miedzi
• przejrzystsze brzmienie basu
• przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
• dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
• kolor biały
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22,90 zł
CENA DETALICZNA

18,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010082

8,99 zł
CENA DETALICZNA

7,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010037

8,99 zł
CENA DETALICZNA

7,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010020

13,90 zł
CENA DETALICZNA

11,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010051
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C-79/100B (Black)
QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 79 STRAND [2 x
2.5mm2, szpula 100m] - czarny - cena za metr
• kabel głośnikowy dla początkujących melomanów łączący wygodę i dobre
brzmienie
• konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8 umożliwia użycie przewodu 79
Strand w najbardziej wymagających lokalizacjach
• kabel ten jest jedynym zdobywcą prestiżowej nagrody 'TEST OF TIME'
Brytyjskiej Federacji Audio.
• żyła o polu przekroju poprzecznego 2,5 mm2, składająca się z 79 włókien z
wysokogatunkowej miedzi
• przejrzystsze brzmienie basu
• przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
• dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
• kolor czarny

13,90 zł
CENA DETALICZNA

11,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010044

PRO
P-AT1 Airloc Crimp Tool
AIRLOC Zaciskarka stołowa
• zaciskarka próżniowa QED AT1 pozwala na terminację wtyków AIRLOCK metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek
lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza
zabezpiecza go przed ultlenianiem
• zapewnia również zachowanie wewnętrznej geometrii kabla oraz
maksymalną powierzchnię styku pomiędzy wtykiem a kablem.
• należy stosować z wtykami AIRLOCK

P-AT2 Airloc Crimp Tool
AIRLOC Zaciskarka ręczna

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010617

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• ręczna zaciskarka próżniowa QED P-AT2 pozwala na zaciskanie wtyków
AIRLOCK - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż
jakiekolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu
powietrza zabezpiecza go przed ultlenianiem
• zapewnia również zachowanie wewnętrznej geometrii kabla oraz
maksymalną powierzchnię styku pomiędzy wtykiem a kablem
• metoda AIRLOC redukuje rezystancję na kontakcie kabla z wtykiem co
zapewnia perfekcyjną pracę przez długi czas
• należy stosować z wtykami AIRLOCK

QE1870
Złącze głośnikowe 4mm
•
•
•
•
•
•
•

wtyk screwloc
4 mm końcówka typu Banan
pozłacany 24 karatowym złotem
nowy design
nowy wzmocniony wtyk
oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
cena za sztukę

24,90 zł
CENA DETALICZNA

20,24 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010839

waga netto: 0,01 kg
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QE1910
Złącze głośnikowe 4mm (paczka 20 szt)
•
•
•
•
•
•
•

wtyk AIRLOC metal
4 mm końcówka typu Banan
korpus z mosiądzu
pozłacany 24 karatowym złotem
nowy design
nowy wzmocniony wtyk
wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED AT-1 - metoda ta
gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie)
gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go
przed ultlenianiem
• opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
• cena za sztukę

44,90 zł
CENA DETALICZNA

36,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007723

waga netto: 0,01 kg

QE1830
Złącze głośnikowe 4mm (paczka 20 szt)
•
•
•
•
•
•

wtyk AIRLOC plastic
4 mm końcówka typu widły
korpus z mosiądzu
pozłacany 24 karatowym złotem
nowy design
wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED - metoda ta
gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie)
gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go
przed ultlenianiem
• opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
• cena za sztukę

34,90 zł
CENA DETALICZNA

28,37 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007655

waga netto: 0,01 kg

QE1810
Złącze głośnikowe 4mm
•
•
•
•
•
•

wtyk AIRLOC plastic
4 mm końcówka typu banan
korpus z mosiądzu
pozłacany 24 karatowym złotem
nowy design
wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED AT-1 - metoda ta
gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiekolwiek lutowanie)
gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go
przed ultlenianiem
• opakowanie 20 szt (10 x czerwony+ 10 x czarny)
• cena za sztukę

29,90 zł
CENA DETALICZNA

24,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007594

waga netto: 0,01 kg

QE1880 (4)
Złącze głośnikowe 4mm (paczka 4 szt)
•
•
•
•
•
•
•

wtyk screwloc
4 mm końcówka typu Banan
pozłacany 24 karatowym złotem
nowy design
nowy wzmocniony wtyk
oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
opakowanie 4 szt (2 x czerwony + 2 x czarny)

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010730

waga netto: 0,01 kg
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QE1885 (10)
Złącze głośnikowe 4mm (paczka 10 szt)
•
•
•
•
•
•
•

wtyk screwloc
4 mm końcówka typu Banan
pozłacany 24 karatowym złotem
nowy design
nowy wzmocniony wtyk
oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
opakowanie 10 szt (5 x czarny + 5 x czerwony)

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010747

waga netto: 0,01 kg

QE1890 (4)
Złącze głośnikowe 4mm (paczka 4 szt)
•
•
•
•
•

wtyk screwloc plastik
4 mm końcówka typu widły
pozłacany 24 karatowym złotem
nowy design
opakowanie 4 szt (2 x czerwony+ 2 x czarny)

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010754

waga netto: 0,01 kg

QE1895 (10)
Złącze głośnikowe 4mm (paczka 10 szt)
•
•
•
•
•

wtyk screwloc plastik
4 mm końcówka typu widły
pozłacany 24 karatowym złotem
nowy design
opakowanie 10 szt (5 x czerwony+ 5 x czarny)

349 zł
CENA DETALICZNA

283,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694010761

waga netto: 0,01 kg

QE6120 (10R)
Złącze RCA (paczka 10 szt)

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• wtyki ANAMATE do przewodu RCA QED Performance Audio 40
EAN: 5036694041871

waga netto: 0,15 kg

QE6122 (10B)
Złącze RCA (paczka 10 szt)

299 zł
CENA DETALICZNA

243,09 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• wtyki ANAMATE do przewodu RCA QED Performance Audio 40
EAN: 5036694041888

waga netto: 0,15 kg
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Cennik QED – 1 październik 2018

strona 43

QE4050 (QX100 100M)
Przewód coaxialny

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• wysokiej jakości kabel wyprodukowany według standardu geometrii typu
CT100. Idealny do profesjonalnych instalacji TV i systemów telewizji
dozorowej, cyfrowej telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej telewizji.
• wysokiej jakości płaszcz zewnętrzny LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
• zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1
oraz IEC60754-2 LSOH
• pojedyńczy przewodnik 75 Ohm
• dwa ekrany z miedzianej folii oraz placionki zapewniają doskonałe
zabezpieczenie przed zakłóceniami
• Low loss solid polyethylene dielectric
• dostępny w kolorze białym
• kolejno znaczone metry
• sprzedawane w 100m kartonach Probox

QE4055 (QX100 100M)
Przewód coaxialny

799 zł
CENA DETALICZNA

649,59 zł
CENA DETALICZNA NETTO

• wysokiej jakości kabel wyprodukowany według standardu geometrii typu
CT100. Idealny do profesjonalnych instalacji TV i systemów telewizji
dozorowej, cyfrowej telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej telewizji.
• wysokiej jakości płaszcz zewnętrzny LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
• zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1
oraz IEC60754-2 LSOH
• pojedyńczy przewodnik 75 Ohm
• dwa ekrany z miedzianej folii oraz placionki zapewniają doskonałe
zabezpieczenie przed zakłóceniami
• Low loss solid polyethylene dielectric
• dostępny w kolorze czarnym
• kolejno znaczone metry
• sprzedawane w 100m kartonach Probox

QE4075 (QXDAV1-FLX 150M)
Przewód coaxialny Audio/Video
• miniaturowy instalacyjny przewód coaxialny wysokiej jakości idealny dla
zastosowań w większości cyfrowych i analogowych instalacji audio i video.
• zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1
oraz IEC60754-2 LSOH
• centralny przewodnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia
wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
• podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym oplotem dla
maksymalnej redukcji zakłóceń.
• przezroczysta, giętka izolacja PCV
• kolejno znaczone metry
• kompatybilny ze ściągarką izolacji CM0690
• możliwość używania z szybkozłączkiami QX15 RCA i BNC
• sprzedawane w 150m kartonach Probox

QE4010 (QX16/2 100M)
Przewód głośnikowy - rolka
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
wysokiej jakości osłonka
przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
dostępny w rolkach 100 m
cena za rolkę

Cennik QED – 1 październik 2018

1 299 zł
CENA DETALICZNA

1 056,10 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694012109

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694012253
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QE4130 (QX16/2 100M)
Przewód głośnikowy
•
•
•
•
•
•

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze białym
sprzedawane w 100 metrowych opakowania PRObox

QE4015 (QX16/2 300M)
Przewód głośnikowy - rolka
•
•
•
•
•
•

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
wysokiej jakości osłonka
przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
dostępny w rolkach 300 m
cena za rolkę

QE4135 (QX16/2 300M)
Przewód głośnikowy - rolka
•
•
•
•
•
•

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze białym
sprzedawane w 300 metrowych rolkach

QE4020 (QX16/4 100M)
Przewód głośnikowy - rolka
•
•
•
•
•
•

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
wysokiej jakości osłonka
przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
dostępny w rolkach 100 m
cena za rolkę

QE4140 (QX16/4 100M)
Przewód głośnikowy - rolka
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze białym
sprzedawane w 100 metrowych opakowaniach PRObox

Cennik QED – 1 październik 2018

999 zł
CENA DETALICZNA

812,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040003

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007471

2 899 zł
CENA DETALICZNA

2 356,91 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040010

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694012260

1 699 zł
CENA DETALICZNA

1 381,30 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040027
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QE4025 (QX16/4 300M)
Przewód głośnikowy - rolka
•
•
•
•
•
•

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
wysokiej jakości osłonka
przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
dostępny w rolkach 300 m
cena za rolkę

QE4145 (QX16/4 300M)
Przewód głośnikowy - rolka
•
•
•
•
•
•

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze białym
sprzedawane w 300 metrowych rolkach

QE4250 (0.25m)
QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (0.25m)
•
•
•
•
•
•
•

przewód HDMI High Speed with Ethernet
kompatybilny z sygnałem 3D
kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
wykonany z beztlenowej miedzi OFC
niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
mylarowa warstwa ekranująca
długość: 0.25m

QE4260 (0.5m)
HDMI PROFESSIONAL (0.5m)
•
•
•
•
•
•
•

przewód HDMI High Speed with Ethernet
kompatybilny z sygnałem 3D
kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
wykonany z beztlenowej miedzi OFC
niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
mylarowa warstwa ekranująca
długość: 0.5m

QE4270 (0.75m)
QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (0.75m)
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution S.A.

przewód HDMI High Speed with Ethernet
kompatybilny z sygnałem 3D
kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
wykonany z beztlenowej miedzi OFC
niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
mylarowa warstwa ekranująca
długość: 0.75m

Cennik QED – 1 październik 2018

5 499 zł
CENA DETALICZNA

4 470,73 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694007488

4 999 zł
CENA DETALICZNA

4 064,23 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040034

39,90 zł
CENA DETALICZNA

32,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040133

44,90 zł
CENA DETALICZNA

36,50 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040140

49,90 zł
CENA DETALICZNA

40,57 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040157
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QE4280 (1.0m)
QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (1.0m)
•
•
•
•
•
•
•

przewód HDMI High Speed with Ethernet
kompatybilny z sygnałem 3D
kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
wykonany z beztlenowej miedzi OFC
niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
mylarowa warstwa ekranująca
długość: 1.0m

QE4290 (1.5m)
QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (1.5m)
•
•
•
•
•
•
•

przewód HDMI High Speed with Ethernet
kompatybilny z sygnałem 3D
kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
wykonany z beztlenowej miedzi OFC
niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
mylarowa warstwa ekranująca
długość: 1.5m

QE4040 (QX5CV-SC 50M)
Przewód Five Core
• QX5CV to idealny kabel przy instalacji projektorów oraz płaskich ekranów,
pozwala na przeprowadzenie jednym kablem połączeń Component Video
(YUV), S-Video (YC) oraz sterowania RS232 lub IR
• doskonałe ekranowanie sprawia że jest on idealny do dystrybucji sygnału
video również na dłuższych odcinkach.
• zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1
oraz IEC60754-2 LSOH
• centralny przewodnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia
wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
• podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym oplotem dla
maksymalnej redukcji zakłóceń.
• możliwość używania z szybkozłączkiami QX15 RCA i BNC
• dostępny w kolorze zielonym
• kolejno znaczone metry
• sprzedawane w 50m kartonach Probox

QE4045 (QX5CV-SC 100M)
Przewód Five Core
• QX5CV to idealny kabel przy instalacji projektorów oraz płaskich ekranów,
pozwala na przeprowadzenie jednym kablem połączeń Component Video
(YUV), S-Video (YC) oraz sterowania RS232 lub IR
• doskonałe ekranowanie sprawia że jest on idealny do dystrybucji sygnału
video również na dłuższych odcinkach.
• zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1
oraz IEC60754-2 LSOH
• centralny przewodnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia
wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
• podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym oplotem dla
maksymalnej redukcji zakłóceń.
• możliwość używania z szybkozłączkiami QX15 RCA i BNC
• dostępny w kolorze zielonym
• kolejno znaczone metry
• sprzedawane w 100m kartonach Probox

Horn Distribution S.A.

Cennik QED – 1 październik 2018

54,90 zł
CENA DETALICZNA

44,63 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040164

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694040171

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694012222

3 499 zł
CENA DETALICZNA

2 844,72 zł
CENA DETALICZNA NETTO

EAN: 5036694012239
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QE4175 (CAT6 305M)
Cat6 Cable
•
•
•
•
•
•
•
•

Cat6 Cable

Cat6 Cable

Cat6 Cable

Cat6 Cable

Horn Distribution S.A.

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

1 999 zł
CENA DETALICZNA

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

kabel do transmisji danych
zewnętrzny płaszcz PVC
zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
certyfikacja Cat6
standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze szarym
sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox

QE4195 (CAT6 305M)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 999 zł

kabel do transmisji danych
zewnętrzny płaszcz PVC
zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
certyfikacja Cat6
standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze czerwonym
sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox

QE4190 (CAT6 305M)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 625,20 zł
CENA DETALICZNA NETTO

kabel do transmisji danych
zewnętrzny płaszcz PVC
zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
certyfikacja Cat6
standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze niebieskim
sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox

QE4185 (CAT6 305M)
•
•
•
•
•
•
•
•

CENA DETALICZNA

kabel do transmisji danych
zewnętrzny płaszcz PVC
zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
certyfikacja Cat6
standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze zielonym
sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox

QE4180 (CAT6 305M)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 999 zł

2 199 zł
CENA DETALICZNA

1 787,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

ekranowany kabel do transmisji danych
zewnętrzny płaszcz PVC
zewnętrzny płaszcz o podwyższonej niepalności
certyfikacja Cat6
standaryzowane oznaczenie kolorystyczne przewodów
kolejno znaczone metry
dostępny w kolorze żółtym
sprzedawane w 305 metrowych opakowaniach probox

Cennik QED – 1 październik 2018
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