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V predchádzajúcich dvoch číslach časopisu sme opísali už dve série
káblov tejto mladej slovenskej značky a rad prišiel na sériu CLEAR,
ktorá trochu vybočuje zo štandardného portfólia Cable4. Portfólio sa
za posledné mesiace mierne rozrástlo a obsahuje už z viac ako 70 (!)
rôznych modelov a variantov kabeláže a príslušenstva zaradených
v šiestich základných sériách: Grey, Clear, Black, White, SuperBlack
a Reference.
R CLEAR znamená priezračný, čistý a tieto káble sú skutočne fascinujúce zaujímavým
dizajnom priehľadného povrchu káblov, pod ktorým sa nachádza čisté striebro nádherne
odrážajúce svetlo. Striebro má spomedzi všetkých materiálov najlepšiu odrážavosť svetla
a vytvára to veľmi príjemný efekt aj pri jemnom nasvietení. Hneď na začiatku som napísal, že
séria CLEAR vybočuje zo štandardného dizajnu ostatných sérií a nie je to len kvôli priznanému
masívne postriebrenému OFC opletu. Hlavný rozdiel je v použitých vodičoch. Tie sú ako jediné
v celom portfóliu značky spletané. Dôvodom tohto dizajnu bola ich lepšia schopnosť prenášať
prúd až do 16 A pri zachovaní celkovej ohybnosti a hrúbky len 11 mm. Použitím spletenia až 19
jednotlivých 4N OFC vodičov s pomerne veľkým priemerom až 0,36 mm je zachovaná vysoká
vodivosť a zároveň zvuková pevnosť s minimom vnútorných odrazov. Vodiče sú navyše tienené
až tromi oddelenými vrstvami tienenia a všetky káble sú zakončené špičkovými a dizajnovo
zladenými koncovkami.
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Clear POWER
Napájací kábel bol vlastne dôvodom na vznik
série, preto značka potrebovala vysokokvalitný základný model napájacieho kábla, ktorý
nebolo možné vyrobiť pomocou komponentov nižšej série GREY, a vyššie série už boli
technologicky príliš drahé, aby bolo možné
vytvoriť cenovo dostupný kábel s dostatočným prierezom. Clear POWER využíva špeciálne navrhnuté vlastné značkové koncovky
EU/SHUKO a IEC s postriebrenými medenými kontaktmi a priesvitným telom, ktoré
podtrhujú číry dizajn série. Konštrukčne tie
isté koncovky, aj keď vždy s mierne odlišným
dizajnom, sú použité aj v oveľa drahších
kábloch značky, takže koncovka tu určite nevytvára úzke hrdlo prepojenia. Vyššie modely
značky majú síce lepšiu prirodzenú filtráciu
i čistotu, ale vzhľadom na cenu je to dokonalý
napájací kábel, ktorý má zmysel nahradiť
len niekoľkonásobne drahším modelom.
Jeho dvojité uzemnenie zvyšuje dynamiku
zostavy a je mimoriadne vhodný na zapojenie
k zosilňovačom.
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model

zakončenie

štandardné dĺžky

cena od

Clear ANALOGUE

2RCA-2RCA

1m

240 €

Clear SPEAKER

2BAN-2BAN

2x1,5 m; 2x2 m; 2x2,5 m; 2x3 m

240 €

Clear POWER

EU-IEC

1 m; 1,2 m; 1,5 m; 2 m; 3 m

160 €
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Clear ANALOGUE

Clear ANALOGUE
Ďalším modelom série je analógový stereo
prepojovací kábel s koncovkami RCA. Tak
ako v omnoho vyššej sérii SuperBlack sú aj
tu použité špeciálne navrhnuté multicontact
HollowTipTM RCA koncovky s dutým stredným pinom a hliníkovým telom potiahnutým
vrstvou karbónu. Pre zvýšenie dynamiky
a ďalšie zníženie vnútorných odrazov kábla
sú zapojené zdvojené vodiče do mínusu.

EU distribútor:
4CE Distribution, s.r.o.
www.hifi4ce.eu
Referenčný predajca:
Image Audio Studio
www.imageaudio.sk
www.cable4.eu

Clear SPEAKER

Clear SPEAKER
Táto séria je jediná, ktorá natívne umožňuje
zapojenie reprokábla aj ako BiWire alebo
SingleBiWire. Štandardne je reprokábel
osadený pájkovanými nízkokapacitnými
banánmi alebo vidličkami z berílium-medi.
Vďaka jeho väčšej dimenzii 11AWG (2 x 4
mm2) a jeho dobrej geometrii je jeho zvukový
prejav dynamický a pevný. Omnoho viac ako
iné káble značky pripomínajú charakterom
vyššie modely káblov iných výrobcov, ale pritom si zachovávajú vyrovnanosť a dynamiku
takú typickú pre ostatné série Cable4.
Séria Clear je akousi odbočkou značky Cable4
využitím spletaných vodičov, ale možno
práve preto dáva audiofilom príjemný pocit
známeho jemne teplejšieho zvuku, a pritom
vyrovnanosť, drajv a dynamiku ako veľmi
drahé modely iných značiek. !
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