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Cable4 reference

Reference USB
USB kábel referenčnej série je hrubšou 
a presnejšou verziou kábla so série 
White. K vyššej kvalite medi sa tu pridáva 
aj podstatne väčšia plocha povrchu 
vodičov, ktorou sa prenášajú vysokofrek-
venčné digitálne signály, mierne odlišná 
impedancia a plne oddelené signálové 
cesty pre dáta a napájanie s trojvrstvo-
vým tienením. S týmto káblom a vhod-
ným softvérom sa počítač stáva skutočne 
referenčným digitálnym streamerom, 
ktorý za sebou ľahko nechá aj veľmi 
drahé a zvučné zariadenia. 

Reference BALANCED
Symetrický analógový XLR kábel referenčnej 
série používa rovnaké mosadzné frézované 
konektory s technológiou HollowTipTM ako 
séria SuperBlack. Rozdiel tu teda tvorí len 
samotná geometria kábla, teda vyššia kvalita 
OCC medi a lepšie tienenie. Kábel je o niečo 
mäkší a ohybnejší, takže zapojenie symet-
rického kábla nie je komplikované. Či použiť 
symetriku alebo nesymetriku je skôr na kom-
ponentoch, keďže obe hrajú veľmi podobne, 
aj keď pocitovo je RCA verzia na viacerých 
testovaných komponentoch o niečo jasnejšia.

Reference ANALOGUE
R Analógový stereo prepojovací kábel na 
rozdiel od ostatných sérií využíva špeciálne 
konektory RCA od taiwanského špecialistu 
Aeco z veľmi nízkym prechodovým odporom. 
Ako všetky ostatné RCA konektory v Cable4 
aj tieto využívajú technológiu HollowTipTM 
s dutým stredným pinom a podobne ako ko-
nektory v sérii White majú aj jediný mínusový 
pin. Tieto konektory však majú najmenší pre-
chodový odpor nižší ako 0,3 mΩ, čo podstatne 
vylepšuje schopnosť preniesť aj tie najjemnej-
šie detaily. Frézované mosadzné telo konek-
tora dokonale tieni spoje vo vnútri. Pre zvý-
šenie dynamiky a ďalšie zníženie vnútorných 
odrazov kábla sú zapojené zdvojené vodiče do 
mínusu. Oproti sérii SuperBlack je zvukový 
prejav o málo dynamickejší, s presnejšími 
a jemnejšími detailmi a mierne je zväčšený 
aj dynamický rozsah. Vďaka najkvalitnejšej 
medi sú tu dokonalé výšky bez akýchkoľvek 
špičiek, ale najviac asi zaujme oveľa lepšia 
muzikálnosť a pohodovosť prednesu.

Cable4 REFERENCE
Postupne sme si v jednotlivých číslach 
predstavili všetky série audiokáblov 
slovenskej značky Cable4, až nám na-
koniec ostala čerešnička na torte. Séria 
REFERENCE prináša dokonalú synergiu 
všetkého najlepšieho z ostatných sérií. 
Najlepšiu a najčistejšiu meď na tejto pla-
néte vyrábanú patentovaným procesom 
Ohno Continuous Cast zo série White 
s ešte dokonalejším tienením, väčšiu 
dimenziu vodičov a dokonalú multisolid 
geometriu série SuperBlack a ešte niečo 
navyše. Perleťovo biely metalický povrch 
so zlatým popisom dopĺňa použitie ma-
sívnych luxusných, pritom nízkokapacit-
ných konektorov. Samozrejmosťou je aj 
firemná technológia ImpedanceControlTM 
pre vyrovnanú impedanciu vodičov aj pri 
ohyboch kábla a špeciálna izolácia pre 
fázovú stabilitu.
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Model zakončenie dĺžky cena od

Reference ANALOGUE 2RCA-2RCA 0,75 m; 1 m; 1,5 m; 2 m … 1 600 €

Reference BALANCED 2XLR-2XLR 1 m; 2 m; 3 m… 2 000 €

Reference DIGITAL RCA-RCA (BNC-BNC) 1 m; 1,2 m… 1 200 €

Reference USB USB 2A - B 1,2 m; 1,5 m… 980 €

Reference POWER SRC EU-IEC 0,75 m; 1 m; 1,5 m… 600 €

Reference POWER EU-IEC (EU-C19) 0,75 m; 1 m; 1,5 m… 800 €

Reference POWER+ EU-IEC (EU-C19) 1 m; 1,5 m; 2 m… 1 200 €

Reference SPEAKER 2BAN-2BAN 2x1 m; 2x1,5 m; 2x2 m; 2x2,5 m… 1 200 €

Reference LINK SPADE-BAN 4x0,2 m 400 €

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

Séria Reference od Cable4 je určená pre veľmi 
pokročilých audiofilov a ocení ju každý ma-
jiteľ vyrovnaných a detailných reprosústav 
a poctivej elektroniky. Podľa môjho skrom-
ného názoru neexistuje vyladená highendová 
zostava, ktorej by ktorékoľvek káble tejto 
série vyslovene nesadli, pretože nič nepri-
krášľujú a ukážu všetko, čo zostava dokáže. 
Všetko ostatné je už len o vkuse a uchu jej 
majiteľa, čo je vždy to najdôležitejšie.  !

Reference POWER
V najvyššej sérii je hneď niekoľko typov napá-
jacích káblov. Prvý s označením SRC je určený 
výhradne pre zdrojové komponenty s tvrdými 
vodičmi o trochu menšej dimenzie 17AWG 
zaisťujúcej čo najvyššiu presnosť a dynamiku 
aj pri veľmi malých odberoch. Štandardný 
typ POWER s vodičmi 15AWG s ukončením na 
jednej strane s EU/Shuko konektorom a na 
druhej strane voliteľne IEC, C19, PowerCon 
či firemnou štvorzásuvkovou rozvodkou D4 
vyrábanou kompletne na Slovensku je určená 
pre bežné audio zariadenia ako integrované 
zosilňovače či predzosilňovače. Najmohut-
nejšie trojité káble označené ako POWER+ 
s dimenziou vodičov 12AWG, samostatným 
odtienením všetkých vodičov a špeciálnymi 
kovovo-karbónovými koncovkami sú určené 
najmä pre kritické komponenty s vysokým 
odberom, ako sú koncové zosilňovače či 
napájacie filtre. Mysleli sme si, že OCC meď 
nebude mať až taký vplyv na kvalitu napá-
jania, čo však posluchové testy jednoznačne 
vyvrátili. Kvalitnejšia meď znamená aj lepšiu 
vodivosť a menej škodlivých prímesí, a preto 
aj čistejší signál. Zároveň sa tu jasne prejavu-
je aj kvalitnejšie odtienenie fázy od ostatných 
vodičov a okolia, čo jednoznačne prospieva 
kvalite reprodukcie.

Reference SPEAKER
Referenčný  reprokábel s dimenziou 
12AWG (3 mm2) je dodávaný výhradne 
v SingleWire zapojení a dokonale napĺňa 
naše očakávania. Ideálnym partnerom sú 
rýchle a ultrapresné reprosústavy vyššej 
triedy, ako sú Estelon, Raidho TD alebo 
Gamut RSi, ale výborne fungujú aj na 
komerčnejších debnách ako Sonus Faber 
Olympica či Elac série 500. Pre majiteľov 
sústav so zapojením BiWire či TriWire tu 
sú referenčné prepojovacie linky, ktoré 
zaistia rovnakú triedu vodivosti a nízke-
ho skreslenia na všetkých vstupoch. Zvu-
kový prejav je vyvážený, nič nevyčnieva 
ani tam nič nechýba, proste dokonalé.

Reference DIGITAL
Najnovším prírastkom do rodiny referenč-
ných káblov Cable4 je nekoaxiálny 75 Ω 
digitálny SPDIF kábel s RCA alebo BNC 
konektormi. Je tvorený tromi samostatne 
izolovanými káblami z OCC medi s presnou 
impedanciou a nízkoodporovými RCA či BNC 
konektormi AECO. Nízkokapacitné konektory 
pomáhajú eliminovať vnútorné odrazy, ktoré 
sú najväčším problémom väčšiny digitál-
nych káblov, pretože už mierne pozmenený 
signál znamená, že dáta, ktoré D/A prevodník 
prevádza na hudbu, sú iné, a teda prehrávate 
niečo úplne iné než ste chceli. Tie zmeny sú 
často rádovo v jednotkách percent a celkovo 
pridávajú do reprodukcie jedno z najväčších 
skreslení z celého reťazca. Čo najkvalitnejší 
digitálny prepojovací kábel je kľúčový pre 
celkový výsledok, preto na ňom netreba 
šetriť. Keď sme minule testovali jeho „čier-
neho“ brata zo série SuperBlack, tak sme 
po porovnaní so zvučnými značkami, ako sú 
Chord alebo Audioquest, mali pocit, že lepší 
už asi nenájdeme, ale Reference Digital nás 
vyviedol z omylu. Skladby z posledného al-
bumu Rammstein zneli zrazu ako po odhrnutí 
závesu a hudbe ste zrazu opäť o niečo bližšie.
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