SC 1D
SC 1A - SC 2S - SC 4S
SC 15R - SC 22R - SC 33R
SC 3P - SC 4P
VAN

MEDEVOORT

SILVER CABLE

Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

symmetrische opbouw
hybride Cu / Ag geleiders
Teflon ader isolatie
thermo resistent
excellente diëlektrische performance
uitsluitend zilvertin solderingen
verouderingsvrij
ongevoelig voor vocht of UV-licht
speciale SC behandeling
signaalrichting indicatie
geen dynamiekverlies
zeer grote bandbreedte
èn zeer 'muzikaal'

Audioart onderkent het belang van goede, duurzame verbindingen en aansluitingen in haar vM
elektronica wel degelijk. Zij gebruikt hiervoor al jarenlang, met veel succes, zilvercomponenten in de
signaalweg. Niet alleen verzilverd draad (vM Silver Wire), maar ook zilver in contactverbindingen,
condensatoren, schakelaars, soldeertin etc. Als het materiaal zilver, audiofiel gezien, het beste is voor
intern voeding- en signaaltransport, dan is het natuurlijk ook uitermate geschikt als audiokabel voor
extern transport. De kern bestaat uit absoluut zuurstofvrij koper met een extreem hoge zuiverheidsgraad(’OFC’). Hierop is via een elektrolytisch proces een zilverlaag aangebracht. Het zijn juist deze twee
elementen in hun hoge zuiverheid èn uitgekiende hybride verhouding, die met elkaar het beste
kernmateriaal maken. De mantel bestaat uit Teflon: de beste isolatie rond de draadkern die er bestaat.
Van Medevoort heeft voor u een overzichtelijk en betaalbaar audiokabelpakket, dat verkocht wordt onder
de naam vM Silver Cable en geleverd in diverse uitvoeringen, constructies en lengten.

Specificaties:

signaalkabels digitaal

1D

1x 75 cm 1 kabel

cinch connectoren

signaalkabels analoog

1A
2S
4S

2x 75 cm stereoset
2x 75 cm stereoset
2x 75 cm stereoset

cinch connectoren
cinch connectoren
cinch connectoren

luidsprekerkabels

15R
22R
33R

/ 100 cm
/ 100 cm
/ 100 cm

per kanaal
per kanaal
per kanaal

vrij kabeleinde
vrij kabeleinde
vrij kabeleinde

voedingskabels 230 V

3P
4P

/ 100 cm
/ 100 cm

1 kabel
1 kabel

app.steker of 6V doos
app.steker of 6V doos

Voor andere lengte en/of uitvoering zie prijslijst
Opties: vM XLR connectoren
vM Silver Cable accessoires

Bezoek onze website voor meer informatie.
www.vanmedevoort.com
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