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7N-A2050III

interkonekt analogowy
• Przewodniki: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 2 x 0.18 x 34 druciki
• Izolacja: poliolefin o dużych molekułach
• Ekranowanie:
• Zewnętrzny dielektryk: poliolefin o dużych molekułach
• Rezystancja przewodnika: 18 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 89 pF/m
• Średnica kabla: 9 mm
Wtyk RCA
• Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
• Masa: miedź fosforowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Zewnętrzne body: element wytoczony z jednego kawałka mosiądzu

4N5 OFC, równoległy, podwójny ekran

Złącze

Długość

Cena

RCA

0.6 m

890 zł/para

RCA

1.0 m

1 090 zł/para

*dodatkowe 0.5 m + 270 zł

poliolefin

poliolefin

7N Cu, 2 x 0.18 x 34 druciki

7N-A2200III

interkonekt analogowy
• Przewodniki: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 2 x 0.18 x 34 druciki
• Izolacja: poliolefin o dużych molekułach
• Ekranowanie: 4N5 OFC, równoległy ekran + miedziana folia
• Zewnętrzny dielektryk: poliolefin o dużych molekułach
• Wewnętrzny dielektryk: poliolefin o dużych molekułach
• Rezystancja przewodnika: 19 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 99 pF/m
• Średnica kabla: 9 mm
Wtyk RCA
• Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
• Masa: miedź fosforowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Zewnętrzne body: element wytoczony z jednego kawałka mosiądzu
Wtyk XLR
• Wtyk męski: trzpień z mosiądzu
• Wtyk żeński: miedź berylowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Zewnętrzne body: cynk

4N5 OFC taśma z folii miedzianej

Złącze

Długość

Cena

RCA

0.6 m

1 090 zł/para

RCA

1.0 m

1 390 zł/para

XLR

1.5 m

1 490 zł/para

poliolefin

*dodatkowe 0.5 m + 350 zł
poliolefin

poliolefin o dużych molekułach
7N Cu, 2 x 0.18 x 34 druciki

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl
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7N-A2110III

interkonekt analogowy
• Przewodniki: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 2 x 0.18 x 34 druciki
• Izolacja: poliolefin o dużych molekułach
• Ekranowanie: 4N5 OFC, podwójny, równoległy ekran + miedziana folia
• Zewnętrzny dielektryk: poliolefin o dużych molekułach
• Wewnętrzny dielektryk: trwała żywica z poliolefinu
• Rezystancja przewodnika: 29 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 59 pF/m
• Średnica kabla: 9 mm
Wtyk RCA
• Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
• Masa: miedź fosforowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Zewnętrzne body: element wytoczony z jednego kawałka mosiądzu
Wtyk XLR
• Wtyk męski: trzpień z mosiądzu
• Wtyk żeński: miedź berylowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Zewnętrzne body: cynk

Złącze

Długość

Cena

RCA

0.6 m

1 390 zł/para

RCA

1.0 m

1 590 zł/para

XLR

1.5 m

1 790 zł/para

*dodatkowe 0.5 m + 400 zł

7N-A2030III PRO

interkonekt analogowy
• Przewodnik: miedź D.U.C.C Stressfree 7N, 19 x 0,26 mm
• Dielektryk: polietylen
• Wewnętrzna izolacja: hybrydowy poliolefin z warstwą przewodzącącego
polietylenu
• Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Ekran: UEW (Urethane Enameled Wire) + taśma mosiężna
• Rezystancja: 17 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 67 pF/m
• Średnica kabla: 10 mm
Wtyk RCA
• Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej
• Kontakt masy: miedź berylowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Body: aluminium + plecionka z włókna węglowego
Wtyk XLR
• Wtyk męski: pręt mosiężny
• Wtyk żeński: miedź berylowa
• Kontakt masy: miedź berylowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Body: cynk

Złącze

Długość

Cena

RCA/XLR

1.0 m

2 890 zł/para

*dodatkowe 0.5 m + 650 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl
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7N-A2400III

interkonekt analogowy
• Przewodnik: miedź D.U.C.C Stressfree 7N, 19 x 0,26 mm
• Dielektryk: hybrydowy poliolefin
• Wewnętrzna izolacja: hybrydowy poliolefin z anamorficznym wypełnieniem
• Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Ekran: UEW (Urethane Enameled Wire) + taśma mosiężna
• Rezystancja: 17 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 69 pF/m
• Impedancja: 110 Ω
• Średnica kabla: 10 mm
Wtyk RCA
• Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej
• Kontakt masy: miedź berylowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Body: aluminium + plecionka z włókna węglowego
Wtyk XLR
• Piny: miedź fosforowa
• Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
• Body: mosiądz, frezowane z jednego elementu

Złącze

Długość

Cena

RCA/XLR

1.0 m

3 290 zł/para

*dodatkowe 0.5 m + 750 zł

7N-D5050III/7N-D5070III

interkonekt analogowy / kabel cyfrowy
• Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, czystość 7N, ø 0.26 x 19 żył
• Izolacja: wstęga politetrafluoroetylenowa + polietylen
• Ekranowanie: przewód z miedzi srebrzonej + wstęga mosiężna
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 16 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 68 pF/m
• Impedancja: 75 Ω
• Średnica przewodu: 10.0 mm
Wtyk RCA
• Środkowy pin dodatni: miedź tellurowa, pusty w środku
• Obramowanie ujemne: miedź berylowa
• Powłoka: rod
• Osłona: aluminium + włókno węglowe
WtykBNC
• Część środkowa: miedź fosforowa powlekana złotem
• Obramowanie ujemne: polioksymetylen
• Korpus: mosiądz + aluminium + włókno węglowe

Złącze

Długość

Cena

RCA

1.0 m

3 790 zł/para

RCA cyfrowy

1.0 m

1 890 zł/sztuka

*dodatkowe 0.5 m + 900 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl
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7N-A2070II

interkonekt analogowy / kabel cyfrowy
• Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, czystość 7N, ø 0.26 x 19 żył
• Izolacja: żywica poliolefinowa o dużych molekułach
• Warstwa wewnętrzna: poliolefina hybrydowa (poliolefina + wolfram +
struktura amorficzna)
• Ekranowanie: glazura poliuretanowa + wstęga mosiężna
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 19 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 57 pF/m
• Impedancja (XLR): 110 Ω
Wtyk RCA
• Miedź berylowa (biegun dodatni) i miedź fosforowa (biegun ujemny),
rodowana z domieszką srebra, polerowanie lustrzane przed procesem
powlekania
• Zabezpieczenie osłoną z włókna węglowego oraz Duraluminium 2017S
Wtyk XLR
• Piny męskie z miedzi tellurowej i żeńskie z miedzi berylowej, rodowane
• Korpus z aluminium z osłoną z włókna węglowego

Złącze

Długość

Cena

RCA/XLR

1.0 m

4 790 zł/para

AES/EBU

1.0 m

2 490 zł/sztuka

*dodatkowe 0.5 m + 950 zł

7N-DA2090 SPECIALE

interkonekt analogowy / kabel cyfrowy
• Przewodnik: miedź beztlenowa 7N D.U.C.C, technologia Stressfree, ø 0.26 x
2 rdzenie 19-żyłowe (struktura symetryczna z podwójnym rdzeniem)
• Izolacja: poliolefina o dużych molekułach
• Warstwa wewnętrzna: poliolefina hybrydowa (wolfram oraz proszek amorficzny)
• Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot przewód z miedzi
7N + wstęga redukująca szum + splot z glazury poliuretanowej
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 18 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 56 pF/m
• Impedancja: 110 Ω (XLR oraz AES/EBU)
• Średnica przewodu: 11.0 mm
Wtyk RCA
• Biegun dodatni: miedź berylowa 50
• Biegun ujemny: miedź fosforowa
• Powłoka: rodowana z domieszką srebra, polerowanie lustrzane przed procesem powlekania
• Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe + duraluminium

Cena

Złącze

Długość

RCA/XLR

1.0 m

9900 zł

AES/EBU

1.0 m

4900 zł 3

7 900 zł/para
900 zł/szt.

*dodatkowe 0.5 m + 890 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Wtyk XLR
• Styki męskie: miedź tellurowa
• Styki żeńskie: miedź berylowa 50
• Powłoka styków: rod
• Materiał korpusu: aluminium + mosiądz + włókno węglowe
Nić pochłaniająca fale
elektromagn.

Przewodnik
Izolacja
Nić jedwabna
Warstwa wewnętrzna
Nić jedwabna
Wstęga mylarowa pokryta miedzią
Splot z miedzi 7N
Wstęga redukująca szum
Splot z glazury poliuretanowej
Osłona zewnętrzna
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MEXCEL 7N-DA3100

interkonekt analogowy / kabel cyfrowy
• Przewodnik: twardy rdzeń z miedzi 7N, MEXCEL 0.8 mm (struktura koaksjalna)
• Izolacja: polietylen
• Ekranowanie: półprzewodzący polietylen + splot z miedzi srebrzonej
• Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 35.7 mΩ/m
• Impedancja: 75 Ω
• Średnica przewodu: 9.5 mm
Wtyk RCA
• Biegun dodatni: miedź tellurowa
• Biegun ujemny: miedź berylowa
• Powłoka: rodowana, z wcześniejszym polerowaniem lustrzanym
• Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe
Wtyk BNC
• Biegun dodatni: złocony brąz fosforowy
• Biegun ujemny: polioksymetylen
• Materiał korpusu: mosiądz + aluminium + włókno węglowe
Półprzewodzący polietylen

Złącze

Długość

Cena

RCA/XLR

1.0 m

8 990 zł/para

RCA/BNC cyfrowy

1.0 m

4 790 zł/sztuka

*dodatkowe 0.5 m + 3 490 zł
Poliuretan

Ekran ze splotu miedzi
srebrzonej

Twardy rdzeń
MEXCEL ø 0.8 mm

Izolacja polietylenowa

MEXCEL 7N-DA3300

interkonekt analogowy / kabel cyfrowy
• Przewodnik: podwójny twardy rdzeń z miedzi 7N, MEXCEL 0.8 mm
(struktura symetryczna)
• Izolacja: polietylen
• Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot ze srebrzonej
miedzi
• Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 36.4 mΩ/m
• Impedancja: 110 Ω (XLR oraz AES/EBU)
• Średnica przewodu: 9.5 mm
Wtyk RCA
• Biegun dodatni: miedź tellurowa
• Biegun ujemny: miedź berylowa
• Powłoka: rodowana, z wcześniejszym polerowaniem lustrzanym
• Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe
Wtyk XLR
• Styki: brąz fosforowy
• Powłoka styków: rod
• Powłoka korpusu: mosiądz
Ekran ze splotu miedzi srebrzonej

Złącze

Długość

Cena

RCA/XLR

1.0 m

10 090 zł/para

Izolacja
polietylenowa

*dodatkowe 0.5 m + 4 990 zł
Złącze

Długość

AES/EBU

1.0 m

Cena
5 590 zł/sztuka

*dodatkowe 0.5 m + 2 490 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Poliuretan

Wstęga mylarowa pokryta miedzią
Twardy rdzeń MEXCEL ø 0.8 mm
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MEXCEL 7N-A2500II

interkonekt analogowy / kabel cyfrowy
• Przewodnik: 16-żyłowy splot z miedzi beztlenowej 7N, wstęgi MEXCEL
10.8 x 0.1 mm (struktura symetryczna z podwójnym rdzeniem)
• Izolacja: żywica fluorowa
• Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot ze wstęg MEXCEL
• Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 13.8 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 127 pF/m
• Impedancja: 110 Ω (XLR oraz AES/EBU)
• Średnica przewodu: 11.5 mm
Wtyk RCA
• Biegun dodatni: miedź berylowa 50
• Biegun ujemny: miedź fosforowa
• Powłoka: rodowana z domieszką srebra, z wcześniejszym polerowaniem
lustrzanym
• Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe + duraluminium
Wtyk XLR
• Styki męskie: miedź tellurowa
• Styki żeńskie: miedź berylowa 50
• Powłoka styków: rod
• Materiał korpusu: aluminium + mosiądz + włókno węglowe

Złącze

Długość

Cena

RCA/XLR

1.0 m

15 990 zł/para

AES/EBU

1.0 m

7 990 zł/sztuka

Splot ze wstęg MEXCEL

Rdzeń ze splotu MEXCEL

*dodatkowe 0.5 m + 6 990 zł

Poliolefina
Izolacja z żywicy fluorowej

Poliuretan

Wstęga mylarowa pokryta miedzią

MEXCEL 7N-DA6100

interkonekt analogowy / kabel cyfrowy
• Przewodnik: twardy płaski rdzeń z miedzi beztlenowej 7N, MEXCEL ø 1.6
(struktura koaksjalna)
• Izolacja: teflon
• Ekranowanie: splot ze wstęg MEXCEL + wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot ze srebrzonej miedzi
• Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 8.0 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 50 pF/m
• Impedancja: 75 Ω
• Średnica przewodu: 11.3 mm
Wtyk RCA
• Biegun dodatni: miedź berylowa 50
• Biegun ujemny: miedź fosforowa
• Powłoka: rodowana z domieszką srebra, z wcześniejszym polerowaniem
lustrzanym
• Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe + duraluminium

Złącze

Długość

Cena

RCA/XLR

1.0 m

19 900 zł/para

Wtyk BNC
• Biegun dodatni: miedź fosforowa z powłoką z 24-karatowego złota
• Biegun ujemny: miedź fosforowa z powłoką rodową z warstwą srebra
• Materiał korpusu: duraluminium
Ekran ze splotu miedzi srebrzonej
Izolacja teflonowa

*dodatkowe 0.5 m + 9 900 zł
Złącze

Długość

Cena

RCA/BNC

1.0 m

9 900 zł/sztuka

*dodatkowe 0.5 m + 4 990 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Poliuretan

Wstęga mylarowa pokryta miedzią

Twardy rdzeń
MEXCEL, ø 1.6 mm

Splot ze wstęg MEXCEL
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MEXCEL 7N-DA6300

interkonekt analogowy / kabel cyfrowy
• Przewodnik: podwójny twardy płaski rdzeń z miedzi beztlenowej MEXCEL, 2 x ø 1.6 mm (struktura symetryczna z podwójnym rdzeniem)
• Izolacja: teflon
• Ekranowanie: splot ze wstęg MEXCEL + wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot ze srebrzonej miedzi
• Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 9.2 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 40 pF/m
• Impedancja: 110 Ω (XLR oraz AES/EBU)
• Średnica przewodu: 11.3 mm
Wtyk RCA
• Biegun dodatni: miedź berylowa 50
• Biegun ujemny: miedź fosforowa
• Powłoka: rodowana z domieszką srebra, z wcześniejszym polerowaniem
lustrzanym
• Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe + duraluminium

Złącze

Długość

Cena

RCA/XLR

1.0 m

24 900 zł/para

Wtyk XLR
• Styki męskie: miedź tellurowa
• Styki żeńskie: miedź berylowa 50
• Powłoka styków: rod
• Materiał korpusu: aluminium + mosiądz + włókno węglowe
Ekran ze splotu miedzi srebrzonej

*dodatkowe 0.5 m + 10 900 zł
Złącze

Długość

Cena

AES/EBU

1.0 m

12 900 zł/sztuka

*dodatkowe 0.5 m + 5 990 zł

Izolacja teflonowa
Wstęga
mylarowa

Poliuretan

Wstęga mylarowa pokryta miedzią
Splot ze wstęg MEXCEL

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Twardy rdzeń
MEXCEL, ø 1.6 mm
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7N-P4020III PC EU

kabel sieciowy
Cechy
• Wyjątkowy przewód CFC o wysokiej czystości, wykonany w technologii
Stressfree (99.99999 %).
• Warstwa wewnętrzna z hybrydowej poliolefiny o dużych molekułach +
proszku wolframowego + proszku amorficznego, redukująca drgania mechaniczne.
• Wstęga w centralnej części trzech przewodników, pochłaniająca promieniowanie mikrofalowe.
• Folia miedziana pomiędzy warstwą wewnętrzną i zewnętrzną, poprawiająca ekranowanie.
• Do użytku w domowych systemach audio.
Specyfikacja
• Przewodnik: miedź beztlenowa 7N, technologia Stressfree x 2 (ø 0.26 x 37
żył), uziemienie z miedzi beztlenowej 4N, technologia Stressfree (ø 0.26 x
37 żył), przewodniki zaizolowane poliolefiną o dużych molekułach
• Warstwa wewnętrzna: poliolefina o dużych molekułach + proszek wolframowy + proszek amorficzny
• Warstwa zewnętrzna: poliolefina o dużych molekułach
• Średnica przewodu: 10.6 mm
• Oporność przewodnika: 7.5 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 44 pF/m

Długość

Cena

1.5 m

1 490 zł/sztuka

2.0 m

1 690 zł/sztuka

Warstwa wewnętrzna
Przewodnik dodatni

*inne długości dostępne na zamówienie

Warstwa zewnętrzna

Wstęga pochłaniająca
fale elektromagn.
Przewodnik
ujemny (masa)
Cewka miedziana

Nić jedwabna

7N-P4020 Leggenda

kabel sieciowy
CECHY
Dia Ultra Crystallized Copper (D.U.C.C.) to miedź o wysokiej czystości do
zastosowań audio, wyprodukowana przez Mitsubishi Cable Industries Co.,
Ltd. Osiągnęliśmy tu złote proporcje pomiędzy średnicą przewodników oraz
ich wzajemnym ułożeniem, dzięki czemu model ten jest w stanie jeszcze
lepiej pokazać cechy brzmieniowe urządzeń klasy high-end. Średnie i niskie
tony stają się bardziej namacalne, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy
subiektywnej szybkości dźwięku w całym słyszalnym paśmie.
Specyfikacja
• Przewodnik: miedź beztlenowa 7N, technologia Stressfree (podwójny
splot ø 0.26 x 50 żył), uziemienie z miękkiej miedzi beztlenowej 4N (ø 0.26
x 50 żył),
• Izolacja: polimerowa żywica poliolefinowa
• Warstwa środkowa: poliolefina + proszek wolframowy + warstwa amorficzna
• Osłona wewnętrzna: żywica poliolefinowa z materiałem tłumiącym
• Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Ekranowanie: wstęga z folii miedzianej + żyła odprowadzająca
• Oporność przewodnika: 7.5 mΩ/m
• Średnica przewodu: 12.6 mm

Długość

Cena

1.5 m

1 990 zł/sztuka

2.0 m

2 290 zł/sztuka

*inne długości dostępne na zamówienie
Przewód dostępny również ze szpuli (bez konfekcji)
w cenie 590 zł/m.b.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl
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7N-P4030II PC EU

kabel sieciowy
Cechy
• Wyjątkowy przewodnik o czystości 7N, dostarczany przez firmę Mitsubishi Cable Industries, LTD.
• Tłumienie drgań mechanicznych dzięki wewnętrznej warstwie poliolefiny
hybrydowej.
• Wstęga mosiężna pomiędzy warstwą wewnętrzną i zewnętrzną w celu
poprawy ekranowania.
• Nić pochłaniająca fale elektromagn. oraz jedwabna, eliminująca zjawiska
elektrostatyczne.
Specyfikacja
• Przewodnik: miedź beztlenowa 7N, technologia Stressfree x 2 (ø 0.26 x
100 żył), uziemienie z miedzi beztlenowej 4N, technologia Stressfree (ø
0.26 x 100 żył)
• Izolacja: poliolefina o dużych molekułach
• Warstwa wewnętrzna: poliolefina + proszek wolframowy + proszek amorficzny
• Warstwa zewnętrzna: poliolefina o dużych molekułach
• Ekranowanie: wstęga mosiężna
• Oporność przewodnika: 2.9 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 13 pF/m
• Średnica przewodu: 14.0 mm

Długość

Cena

1.5 m

2 490 zł/sztuka

2.0 m

2 990 zł/sztuka

Warstwa wewnętrzna
Warstwa zewnętrzna

*inne długości dostępne na zamówienie

Nić jedwabna
Izolacja

Nić pochłaniająca
fale elektromagnetyczne

7N-P4030 Anniversario

Wstęga mosiężna

Przewodnik

kabel sieciowy
Cechy
D.U.C.C. to miedź o wysokiej czystości do zastosowań audio, wyprodukowana przez Mitsubishi Cable Industries Co., Ltd. Charakteryzuje się ona
wyjątkowo dużymi kryształami redukującymi zniekształcenia przejścia oraz
kierunkowością idealnie przystosowaną do transmisji najdrobniejszych
sygnałów. Model ten charakteryzuje się doskonałym odwzorowaniem dynamiki, szybkości i przestrzeni nagrań, zaskakującym jeśli weźmiemy pod
uwagę bardzo przystępną cenę.
Specyfikacja
• Przewodnik: miedź beztlenowa 7N, technologia Stressfree (podwójny
splot ø 0.37 x 50 żył), uziemienie z miedzi beztlenowej 4N, technologia
Stressfree (ø 0.37 x 50 żył)
• Izolacja: polimerowa żywica poliolefinowa
• Warstwa środkowa: poliolefina + proszek wolframowy + warstwa amorficzna
• Osłona wewnętrzna: żywica poliolefinowa z materiałem tłumiącym
• Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Ekranowanie: wstęga z folii miedzianej + żyła odprowadzająca
• Oporność przewodnika: 2.9 mΩ/m
• Średnica przewodu: 14.7 mm

Długość

Cena

1.5 m

2 990 zł/sztuka

2.0 m

3 490 zł/sztuka

*inne długości dostępne na zamówienie
Przewód dostępny również ze szpuli (bez konfekcji)
w cenie 890 zł/m.b.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl
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7N-PC5500

kabel sieciowy
Materiały i specyfikacja
• Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, czystość 7N, ø 0.26 x 100 żył
• Izolacja: poliolefina hybrydowa
• Warstwa wewnętrzna: poliolefina hybrydowa
• Ekranowanie: powlekany przewód miedziany + wstęga mylarowa pokryta
miedzią
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 2.7 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 13 pF/m
• Średnica przewodu: 16.0 mm
Wtyki
• Styki: miedź berylowa
• Powłoka: rod posrebrzany (polerowany przed powlekaniem)
• Korpus: specjalna żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Długość

Cena

1.5 m

6 990 zł/sztuka

2.0 m

7 990 zł/sztuka

Nić pochłaniająca
fale elektromagnetyczne
Powlekany
przewód miedziany

*inne długości dostępne na zamówienie
Warstwa wewnętrzna
Wstęga mylarowa
pokryta miedzią

7N-PC5500 Speciale Edizione

Przewodnik

Izolacja

Nić jedwabna

Warstwa zewnętrzna

kabel sieciowy

Materiały i specyfikacja
• Przewodnik : miedź D.U.C.C Stressfree 7N, φ 0,26 × 100
• Izolacja przewodników: hybrydowy poliolefin
• Wypełnienie: hybrydowy poliolefin
• Ekran: pokryte w specjalnym procesie druty miedziane + pokryta miedzią
taśma mylarowa
• Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Rezystancja przewodnika: 2,7 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 13 pF/m
• Średnica: φ 16 mm
Wtyki
• Styki: miedź berylowa
• Pokrycie: srebro (polerowane) + rod
• Obudowa: specjalna żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Długość

Cena

1.5 m

9 900 zł/sztuka

2.0 m

11 900 zł/sztuka

*inne długości dostępne na zamówienie

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

STRONA 11 z 12

7N-PC6700 EU Anniversario

kabel sieciowy

Materiały i specyfikacja
• Przewodnik: D.U.C.C, Stressfree, czystość 7N, ø 0.37 x 50 żył
• Izolacja: wysokocząsteczkowa żywica poliolefinowa
• Warstwa wewnętrzna: wysokocząsteczkowa poliolefina wolfram
• Ekranowanie: żywica poliolefinowa z materiałem tłumiącym
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 4.4 mΩ/m
• Średnica przewodu: 16.0 mm
Wtyki
• Styki: miedź berylowa
• Powłoka: srebro + rod (polerowanie lustrzane przed powlekaniem)
• Korpus CBN: specjalna żywica + stop aluminium + mosiądz + kompozyt
węglowy Kevlar
• Korpus PCB: poliwęglan o wysokiej sztywności

Wtyki

Długość

Cena

PCB

1.5 m

7 900 zł/sztuka

CBN

1.5 m

10 900 zł/sztuka

*inne długości dostępne na zamówienie
(+2000 zł za każde dodatkowe 0.5 m)

7N-PC7500

kabel sieciowy
Materiały i specyfikacja
• Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, 7N ø 0.26 x 100 żył
• Izolacja: poliolefina hybrydowa
• Warstwa wewnętrzna: poliolefina hybrydowa + wolfram + amorficzna +
proszek węglowy
• Ekranowanie: glazura poliuretanowa + wstęga mosiężna
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 2.6 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 12 pF/m
• Średnica przewodu: 16.0 mm
Wtyki
• Styki: miedź berylowa
• Powłoka: srebro + rod (polerowanie lustrzane przed powlekaniem)
• Korpus: specjalna żywica + mosiądz + włókno węglowe + Aluminium

Długość

Cena

1.5 m

11 900 zł/sztuka

2.0 m

15 900 zł/sztuka

*inne długości dostępne na zamówienie

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl
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7N-PC9700 MEXCEL

kabel sieciowy
Materiały i specyfikacja
• Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, 7N MEXCEL ø 0.32 x 50 żył
• Izolacja: poliolefina monomeryczna
• Pierwsza warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + wolfram +
struktura amorficzna + proszek węglowy
• Druga warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + warstwa antywibracyjna
• Ekranowanie: glazura poliuretanowa + wstęga półprzewodząca
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 2.0 mΩ/m
Wtyki
• Styki: miedź berylowa
• Powłoka: rodowane srebro (powierzchnia polerowana przed pokryciem)
• Korpus: żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Długość

Cena

1.5 m

17 900 zł/sztuka

2.0 m

22 900 zł/sztuka

Przewodnik
Absorber
elektromagnetyczny
Pierwsza warstwa
wewnętrzna

*inne długości dostępne na zamówienie

7N-PC9900 MEXCEL

Druga warstwa
wewnętrzna

Izolator
Nić jedwabna
Półprzewodząca
wstęga węglowa
Glazura poliuretanowa
Osłona zewnętrzna

kabel sieciowy
Materiały i specyfikacja
• Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, 7N MEXCEL ø 0.32 x 50 żył
• Izolacja: poliolefina monomeryczna
• Pierwsza warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + wolfram +
struktura amorficzna + proszek węglowy
• Druga warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + warstwa antywibracyjna
• Ekranowanie: glazura poliuretanowa + wstęga półprzewodząca
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 2.0 mΩ/m
• Średnica przewodu: 16 mm
Wtyki
• Styki: miedź berylowa
• Powłoka: rodowane srebro (powierzchnia polerowana przed pokryciem)
• Korpus: żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Długość

Cena

1.5 m

19 900 zł/sztuka

*inne długości dostępne na zamówienie

Przewodnik
Absorber
elektromagnetyczny
Pierwsza warstwa
wewnętrzna
Druga warstwa
wewnętrzna

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Izolator
Nić jedwabna
Półprzewodząca
wstęga węglowa
Glazura poliuretanowa
Osłona zewnętrzna
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8N-PC8100 Nero Edizione

kabel sieciowy
Materiały i specyfikacja
• Przewodnik: technologia Stressfree, 8N Cu ø 0.37 x 50 żył
• Izolacja: wysoko-cząsteczkowa żywica poliolefinowa
• Pierwsza warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + wolfram +
struktura amorficzna + proszek węglowy
• Druga warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + warstwa antywibracyjna
• Ekranowanie: drut pleciony emaliowany poliuretanem + posrebrzany drut
miedziany
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 3.3 mΩ/m
• Średnica przewodu: 16.0 mm
Wtyki
• Styki: miedź berylowa
• Powłoka: rodowane srebro (powierzchnia polerowana przed pokryciem)
• Korpus: żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Długość

Cena

1.5 m

23 900 zł/sztuka

*inne długości dostępne na zamówienie

Przewodnik
Absorber
elektromagnetyczny
Pierwsza warstwa
wewnętrzna
Druga warstwa
wewnętrzna
Otulina zewnętrzna

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Izolator
Nić jedwabna
Warstwa redukująca
szumy BEAT
Folia miedziana
Ekranowanie
poliuretan + posrebrzana miedź
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Mexcel 7N-S8000 Anniversario

kabel głośnikowy

• Przewodnik: miedź D.U.C.C. 7N, technologia Stressfree, 0.37 mm x x 50
żyłowy x 2 rdzenie
• Izolacja: wstęga teflonowa PTFE + żywica polietylenowa
• Pierwsza osłona: poliolefina hybrydowa (z wolfram oraz proszek amorficzny)
• Ekranowanie: wstęga redukująca szum + wstęga mylarowa pokryta miedzią
• Druga osłona: poliolefina o dużych molekułach
• Ekranowanie zewnętrzne: splot z glazury poliuretanowej
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 2.5 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 17 pF/m
• Średnica przewodu: 18.7 mm
Wtyki bananowe
• Materiał: miedź berylowa 50
• Powłoka: rod srebrzony
• Materiał korpusu: duraluminium
Wtyki widełkowe
• Materiał: miedź 6N
• Powłoka: rod srebrzony
• Materiał korpusu: duraluminium

Długość

Cena

2.0 m

16 900 zł/para

2.5 m

19 900 zł/para

Przewodnik
Wstęga teflonowa
Izolacja

Nić pochłaniająca
fale elektromagn.

Nić jedwabna
Pierwsza osłona
Nić jedwabna
Wstęga redukująca szum
Wstęga mylarowa pokryta miedzią
Druga osłona
Splot z glazury poliuretanowej
Warstwa zewnętrzna

Mexcel 7N-S10000 Anniversario

kabel głośnikowy

Specyfikacja
• Przewodnik: splot z płaskiej miedzi beztlenowej 7N, MEXCEL 0.8 x 0.1
mm, 16-żyłowy (struktura poczwórnej gwiazdy)
• Izolacja: żywica fluorowa
• Ekranowanie: splot z glazury poliuretanowej
• Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
• Oporność przewodnika: 13.8 mΩ/m
• Pojemność elektrostatyczna: 218 pF/m
• Średnica przewodu: 21.0 mm
Wtyki bananowy
• Materiał: miedź berylowa 50
• Powłoka: rod srebrzony
• Materiał korpusu: duraluminium
Wrtki widełkowe
• Materiał: miedź 6N
• Powłoka: rod srebrzony
• Materiał korpusu: duraluminium
Rdzeń ze splotu MEXCEL

Długość

Cena

2.0 m

49 900 zł/para

2.5 m

64 900 zł/para

7N-S1010 Leggenda
7N-S4000

Poliolefina
Ekran ze splotu glazury poliuretanowej
Poliuretan

kabel głośnikowy ze szpuli (bez konfekcji)
Długość

Cena

1.0 m.b.

249 zł/m

kabel głośnikowy ze szpuli (bez konfekcji)

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

Izolacja z żywicy fluorowej

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Długość

Cena

1.0 m.b.

790 zł/m

