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Nowe kable XLR od Monkey Cable 

Monkey Cable, brytyjski producent kabli audio-video, w Polsce najlepiej rozpoznawalny dzięki 

kablom głośnikowym, 2xRCA oraz HDMI z serii Clarity i Concept, wprowadza na rynek nowe 

interkonekty XLR dedykowane do najbardziej zaawansowanych systemów stereo i kina domowego.

Monkey Cable XLR

W kablach XLR serii Concept oraz Clarity zastosowano konstrukcję "quad-core" nazywaną też 

podwójnie zbalansowaną, która znana jest z zastosowania w profesjonalnych studiach 

nagraniowych. 

Konstrukcja "quad-core" to dwie pary ekranowanych przewodników, splecionych ze sobą, co 

pozwala wyeliminować wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne oraz interferencje w zakresie 

częstotliwości radiowych. 



W przypadku kabla niższej serii Concept zastosowano przewodnik z miedzi OFC klasy 

99.999%. 

Zaś w przypadku wyższej serii Clarity unikalny w tej cenie posrebrzany przewodnik z miedzi 

monokrystalicznej OCC klasy 99.999% powszechnie uznawany za najlepsze tego typu rozwiązanie 

technologiczne na świecie. 

Monkey Cable Concept XLR

Cechy:

• przewodnik z miedzi OFC klasy 99.999%

• konstrukcja geometrii Quad-Core Pro Studio dla eliminacji zakłóceń EMI/RFI

• złącza 4x 22 AWG - 19 AWG na kanał

• podwójna izolacja w skład której wchodzi plecionka z miedzi OFC 95%

• wytrzymałe, polerowane wtyki ze stykami pokrytymi 24 karatowym złotem

• średnica: 9mm



Monkey Cable Clarity XLR

• posrebrzany przewodnik z miedzi monokrystalicznej OCC klasy 99.999%

• konstrukcja geometrii Quad-Core Pro Studio dla eliminacji zakłóceń EMI/RFI

• złącza 4x 21 AWG - 18 AWG na kanał

• podwójna izolacja w skład której wchodzi plecionka z miedzi OFC 95%

• wytrzymałe, polerowane wtyki ze stykami pokrytymi 24 karatowym złotem

• średnica: 11mm

Ceny: 

Monkey Cable Concept XLR 0.6m/1.2m – 399zł / 489zł

Monkey Cable Clarity XLR 0.6m/1.2m – 949zł / 1149zł



Więcej informacji:

http://www.rafko.com/                  

http://www.monkeycable.pl/        

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Lemański

e-mail: marketing@rafko.com

tel. (85) 747 97 58

W kwestiach technicznych produktów:

Rafał Koc

e-mail: rafko@rafko.com

tel. (85) 747 97 51
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