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„Kolejny raz Chord pokazuje w wyjątkowy sposób 
coś, dzięki czemu hi-fi jest tak fantastyczne – i to w 
interkonekcie z podstawowego przedziału 
cenowego, który nigdy nie traci z pola widzenia tego, 
co najważniejsze: muzykalności twojego systemu.”

Chord Company C-Line
„What Hi-Fi?”

3 m: 2  zł
6 m: 509 zł
8 m: 659 zł

10 m: 799 zł

89Kabel jest wykonany z linki, cynowanej miedzi, charakteryzującej się niską rezystancją, umożliwiającą 
stosowanie długich odcinków. Ekran z linki poprawia giętkość kabla i jednocześnie redukuje straty 
wynikające z interferencji wysokich częstotliwości. Unikatowy proces złocenia wtyków RCA poprawia 
transfer sygnału w całym paśmie przenoszenia. Wytrzymały, plastikowy korpus gwarantuje pewne 
połączenie.

C-sub 1RCA na 1RCAA
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0.5 m: 289 zł
1 m: 369 zł
2 m: 509 zł
3 m: 659 zł

Przewodniki wielożyłowe z miedzi beztlenowej (OFC) w technologii ARAY. Pozłacane wtyki RCA 
poprawiające przekazywanie sygnału w całym zakresie częstotliwości. Ekranowanie folią o wysokiej gęstości 
zmniejszające straty sygnału spowodowane zakłóceniami wysokich częstotliwości. 

C-line 2RCA na 2RCA

0.75 m: 319 zł
1 m: 349 zł

1,5 m: 429 zł
3 m: 639 zł

Przewodniki wielożyłowe z miedzi beztlenowej (OFC) w 1,0 m technologii ARAY. Wtyki RCA poprawiające 
przekazywanie sygnału w całym zakresie częstotliwości. Ekranowanie folią o wysokiej gęstości zmniejszające 
straty sygnału spowodowane zakłóceniami wysokich częstotliwości.

C-Jack 3.5mm Stereo na 3.5mm Stereo

0.75 m: 3  zł
1 m: 349 zł

1,5 m: 429 zł
3 m: 639 zł

19

C-Jack 3.5mm Stereo na 2RCA

Technicznie tożsamy z kablem C-Jack 3.5mm Stereo na 3.5mm Stereo, ale z zakończeniami mini-jack 3,5 mm 
→ 2 x RCA.
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0.5 m: 259 zł
1 m: 319 zł

Geometria ARAY, przewodniki z miedzi beztlenowej. Ekranowanie folią wysokiej gęstości owiniętą wokół 
przewodników. Specjalne, bezpośrednio pozłacane wtyki RCA zapewniają lepszy transfer sygnału. 
Odlewana obudowa wtyku zapewnia wysoką trwałość oraz zapobiega kompresji przewodników.

C-digital 1RCA na 1RCA

1 m: 349 zł
2 m: 379 zł
3 m: 409 zł
5 m: 469 zł
8 m: 549 zł

10 m: 609 zł

W C-lite wykorzystano optyczny kabel PMA o szerokim paśmie przenoszenia, którego zakończenia są 
polerowane, co dodatkowo poprawia jego parametry. Centralny przewodnik jest chroniony zewnętrznym 
płaszczem z miękkiego PVC, który jest z kolei osłonięty twardą powłoką PVC. To zestawienie zapobiega to 
łamaniu wiązki optycznej, a jest jednocześnie na tyle podatne, aby można było kabel zgiąć nawet pod 
bardzo małym kątem.

C-lite Toslink na Toslink

0,15 m: 329 zł
0,30 m: 339 zł

1 m: 349 zł
2 m: 379 zł
3 m: 409 zł
5 m: 469 zł
8 m: 549 zł

10 m: 609 zł

C-lite Toslink na Minijack

0,15 m: 329 zł
0,30 m: 339 zł

C-lite Minijack na Minijack

0,75 m: 349 zł
1,5 m: 399 zł

3 m: 479 zł
5 m: 599 zł

10 m: 889 zł
15 m: 1179 zł
20 m: 1469 zł

Przewodnik wielożyłowy z miedzi beztlenowej. Pary przewodników indywidualnie ekranowane warkoczem 
wysokiej jakości. Zewnętrzny płaszcz PVC minimalizujący szum mechaniczny. Styki sygnałowe pozłacane 24-
karatowym złotem.

C-stream

0,75 m: 189 zł
1 m: 199 zł

1,5 m: 239 zł
2 m: 279 zł
3 m: 349 zł

Kabel HDMI High speed 1080p 3D. Obsługa  rozdzielczości 4K oraz funkcji deep colour.  Ethernet/powrotny 
kanał audio. Obsługuje wszystkie formaty audio HDMI. Pozłacane, odlewane ciśnieniowo wtyki. Posrebrzane 
przewodniki z miedzi beztlenowej. Zaprojektowany od nowa, krótszy wtyk HDMI ułatwia  podłączanie 
telewizorów zawieszonych na ścianie. Wyjątkowo elastyczny kabel o średnicy 4.5mm ułatwia instalację w 
systemie.

C-view HDMI  2.1 8k 48GB

0,75 m: 329 zł
1,5 m: 439 zł

3 m: 659 zł
5 m: 949 zł

Przewodnik 26AWG typu skrętka z posrebrzanej miedzi beztlenowej. Izolacja ze spienionego polietylenu. 
Podwójne ekranowanie o wysokiej efektywności. Pozłacane wtyki oraz styki sygnałowe. Konfiguracja 
Wtyków A-B.

C-usb

Technicznie tożsamy z kablem C-lite Toslink na Toslink, ale z zakończeniami Toslink → optyczny mini-jack
3,5 mm

Technicznie tożsamy z kablem C-lite Toslink na Toslink, ale z zakończeniami optyczny mini-jack 3,5 mm → 
optyczny mini-jack 3,5 mm
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2x2 m: 909 zł
2x2,5 m: 959 zł
2x3 m: 1009 zł

Dodatkowy 1 m:
48 zł

C-screen kabel głośnikowy; Dyskretny i łatwy w montażu kabel głośnikowy, korzystający z zalet 
ekranowania. C-screen ma zaledwie 7 mm średnicy i jest wystarczająco elastyczny, aby z łatwością dało się 
go prowadzić również w rogach pokoju. Wykończony białą koszulką zewnętrzną, która chroni ekran i 
sprawia, że jest praktycznie niewidoczny na białym tle.

C-screenX Speaker Cable
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„Jeśli wydajesz ciężko zarobione pieniądze na 
komponenty hi-fi, potrzebujesz także kabli, które 
pokażą ich jakość. Clearway Chorda będzie 
idealnym wyborem.”

Chord Clearway, interkonekt analogowy RCA
„What Hi-Fi?”

0.5 m: 579 zł
1 m: 729 zł

1,5 m: 869 zł
2 m: 1019 zł
3 m: 1309 zł
Dodatkowy

1 m stereo: 290 zł

Wielożyłowy przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej (OFC) w geometrii ARAY z izolacją teflonową 
(FEP). Ekranowanie dwuwarstwową folią o wysokiej gęstości. Płaszcz zewnętrzny ze specjalnie 
wyselekcjonowanego PVC zapewniający redukcję szumów mechanicznych. Kabel wyposażony jest w wtyki 
RCA Chord VEE3 z dodatkową izolacją sygnału zwrotnego. Wtyki VEE3 są posrebrzanymi wtykami o niskiej 
masie własnej, które dodatkowo poprawiają jakość przesyłu sygnału. Kabel dostępny jest w długościach 
0,5m oraz 1,0m. Inne długości na zamówienie.

Cena PLN

Clearway 2RCA na 2RCA

1,2 m: 869 zł

Clearway 2RCA na 2RCA, gramofonowy (z dodatkowym kablem masy)A
N
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Clearway

1 m: 729 zł
2 m: 1019 zł

Clearway 2RCA na 2XLR

1 m: 729 zł
2 m: 1019 zł

Clearway 2XLR na 2RCA

0,5 m: 869 zł
1 m: 1019 zł

1,5 m: 1309 zł
2 m: 1449 zł
3 m: 1739 zł
Dodatkowy

1 m stereo: 290 zł

Wielożyłowy przewodnik z wysokiej jakości miedzi beztlenowej (OFC) w geometrii ARAY z izolacją teflonową 
(FEP). Ekranowanie dwuwarstwową folią o wysokiej gęstości. Płaszcz zewnętrzny ze specjalnie 
wyselekcjonowanego PVC zapewniający redukcję szumów mechanicznych. Wyposażony w posrebrzane 
wtyki XLR. 

Clearway 2XLR to 2XLR

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z dodatkowym kablem masy.

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x RCA → 2 x XLR

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x XLR → 2 x RCA
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Cena PLN

1 m: 729 zł
2 m: 1019 zł
3 m: 1309 zł
Dodatkowy

1 m stereo: 290 zł

Interkonekty o geometrii ARAY są wykonane z grubszej miedzi beztlenowej, izolacja została zmieniona na 
lepszą, FEP, a ekranowanie to dwuwarstwowa, ciężka folia nawinięta w dwóch przeciwnych biegach. 
Gniazdo Clearway mini-jack/RCA jest wyposażone w bezpośrednio posrebrzane wtyki VEE 3 RCA firmy 
Chord i wtyki mini-jack.

Clearway 3.5mm minijack na 2RCA

1 m: 369 zł
2 m: 509 zł
3 m: 659 zł
4 m: 799 zł
5 m: 949 zł

6 m: 1089 zł
7 m: 1239 zł
8 m: 1379 zł
9 m: 1529 zł

10 m: 1669 zł
Dodatkowy 1 m: 

150 zł

Interkonekty Clearway korzystają z geometrii ARRAY po raz pierwszy zastosowanej w serii C-line, przy 
lepszej klasy materiałach. Geometria ARRAY to przewodniki z miedzi OFC o dużej średnicy oraz lepsza 
izolacja – teraz to FEP – jak również podwójny ekran z nawiniętych w przeciwnym kierunku warstw grubej 
folii.Jedną z rzeczy, które momentalnie zwracają na siebie uwagę w geometrii ARAY i Tuned ARAY, jest 
wybitna jakość niskich tonów, ich kontrola oraz lepsza dynamika i poprawiona barwa dźwięku.Kable 
Clearway Subwoofer dostępne są ze srebrzonymi wtykami Chord VEE 3 RCA oraz srebrzonymi wtykami 
Neutrik XLR.

Clearway 1RCA na 1RCA Sub 

Clearway
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Clearway 2RCA na 5DIN 

Clearway 5DIN na 2RCA 

Clearway 5DIN na 5DIN 

1 m: 729 zł
1,5 m: 869 zł
2 m: 1019 zł

Dodatkowy 1 m: 
290 zł

1 m: 729 zł
1,5 m: 869 zł

Dodatkowy 1 m: 
290 zł

1 m: 729 zł
Dodatkowy 1 m: 

290 zł

Clearway 2RCA na 4DIN 

1 m: 729 zł

Clearway 4DIN na 2RCA

Clearway 4DIN na 4DIN

Clearway 4DIN na 5DIN

Clearway 2RCA na 4DIN 

1 m: 729 zł

1 m: 729 zł

1 m: 729 zł

1 m: 729 zł

Clearway 2RCA na 3.5mm minijack

1 m: 729 zł
Dodatkowy 1 m: 

290 zł

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x RCA → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x RCA → 4DIN

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → 2 x RCA

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → 4DIN

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2x RCA → 4DIN

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 5DIN → 2 x RCA

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 5DIN → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Clearway 3.5mm minijack na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x RCA → mini-jack 
3,5 mm
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1 m: 1279 zł
Dodatkowy 1 m: 

460 zł

Clearway Digital 2BNC to Minijack 1m (M Scaler) Custom

0,5 m: 519 zł
1 m: 639 zł
2 m: 869 zł

Dodatkowy 1 m: 
230 zł

Pierwszym opracowanym przez nas kablem Tuned ARAY był Chord Sarum Digital. Kiedy usłyszeliśmy, co 
potrafi, wykorzysta; wykorzystaliśmy ten pomysł i opracowaliśmy jego wersję dla kabli analogowych i 
zasilających. Kable cyfrowe nie mają znaczenia? Naprawdę? To prawda, że wiele kabli cyfrowych ma 
konstrukcję koncentryczną (75 omów). Tuned ARAY jest inny – to unikalna konfiguracja przewodów, a 
Clearway Digital wykorzystuje tę samą geometrię Tuned Conductor  co oryginalny Sarum Digital. To sprawia, 
że to wyjątkowy kabel cyfrowy, którego po prostu trzeba posłuchać. I niekoniecznie chodzi o detale, których 
szukasz – o wiele łatwiejsza do usłyszenia będzie jegospójność i muzykalność.

Clearway Digital 1BNC na 1BNC

0,5 m: 519 zł
1 m: 639 zł

Clearway Digital 1BNC na 1RCA 

Clearway Digital BNC na Minijack 

1 m: 639 zł

0,5 m: 519 zł
1 m: 639 zł

1,5 m: 759 zł
2 m: 869 zł

3 m: 1109 zł
Dodatkowy 1 m: 

230 zł

Wyposażony w posrebrzane wtyki RCA, wtyki BNC lub wtyk stereo 3,5mm. Nowy kształt wtyku i unikatowy 
proces pozłacania poprawiają transfer sygnału w całym paśmie częstotliwości. Izolacja PTFE, przewodnik 
ARAY z najczystszej miedzi beztlenowej OFC. Izolacja piankowopolietylenowa redukująca straty. Pleciony 
ekran o wysokiej gęstości. Płaszcz zewnętrzny zapewniający tłumienie wibracji. Kabel dostępny z wtykami 
RCA, BNC oraz Mini Jack.

Clearway Digital 1RCA na 1RCA

Clearway Digital 3.5mm na 1RCA Mono

Clearway Digital 3.5mm Mono na 3.5mm Mono

1 m: 639 zł

1 m: 639 zł

0,5 m: 519 zł
1 m: 639 zł

Clearway Digital 1RCA na 1BNC

0,75 m: 659 zł
1,5 m: 869 zł
3 m: 1309 zł
5 m: 1889 zł

Clearway USB

0,75 m: 699 zł
1,5 m: 759 zł

3 m: 959 zł
5 m: 1189 zł

10 m: 1769 zł
15 m: 2349 zł
20 m: 2929 zł

Clearway Stream

Technicznie tożsamy z kablem Clearway Digital 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami mini-jack 3,5 mm → RCA 
(mono)

Technicznie tożsamy z kablem Clearway Digital 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami mini-jack 3,5 mm 
(mono) → mini-jack 3,5 mm (mono)

Technicznie tożsamy z kablem Clearway Digital 1BNC na 1BNC, ale z zakończeniami BNC → BNC

Technicznie tożsamy z kablem Clearway Digital 1BNC na 1BNC, ale z zakończeniami RCA → BNC

Technicznie tożsamy z kablem Clearway Digital 1BNC na 1BNC, ale z zakończeniami BNC → mini-jack 3,5 
mm

Technicznie tożsamy z kablem Clearway Digital 1BNC na 1BNC, ale z zakończeniami 2 x BNC → mini-jack 3,5 
mm; kabel przeznaczony do łączenia z upsamplerem Chord M-Scaler (wykonywany na zamówienie)

Kabel korzysta z czterech szybkich skrętek 26 AWG OFC, które są indywidualnie ekranowane. Dodatkowo 
pod płaszczem zewnętrznym zamontowano także osłonę, zoptymalizowaną pod kątem dalszej ochrony 
przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości, które zaburzałyby jakość dźwięku i obrazu. Kabel zakończony 
jest pozłacanymi 24-karatowym złotem złączami USB Chord.

Kabel korzysta z czterech szybkich skrętek 26 AWG OFC, które są indywidualnie ekranowane. Dodatkowo 
pod płaszczem zewnętrznym zamontowano także osłonę, zoptymalizowaną pod kątem dalszej ochrony 
przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości, które zaburzałyby jakość dźwięku i obrazu. Kabel zakończony 
jest pozłacanymi 24-karatowym złotem złączami RJ45 Chord. Niebieską kropką na jednym ze złączy RJ45 
oznaczono koniec źródła.
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2x2 m: 1119 zł
2x2,5 m: 1219 zł

2x3 m: 1319 zł

Dodatkowy 1 m:
99 zł

Wielożyłowy kabel 2 x 14AWG z miedzi beztlenowej. Izolacja z FEP, czerwony plus, biały minus, 
płaszcz z miękkiego PCV, średnica 10,5mm, kolor biały mat. 
Standardowa konfekcja Banan-Banan

Clearway Speaker Cable

0,75 m: 379 zł
1 m: 409 zł

1,5 m: 489 zł
2 m: 559 zł
3 m: 699 zł

5 m: 829 zł
8 m: 1159 zł

10 m: 1379 zł

Clearway HDMI to materiały i ekranowanie na wyższym niż wcześniej poziom - niklowane wtyki, lepsza 
przepustowość i grubsze, wysokiej jakości miedziane przewody pokryte izolacją ze spienionego polietylenu. 
Pięć par przewodów zostało indywidualnie zaekranowanych, a następnie dodatkowo zabezpieczono je 
podwójnym ekranem zewnętrznym z folii aluminiowej. Zaawansowana konstrukcja Clearway umożliwia 
Chord Company oferowanie dłuższych odcinków (0,75–10 m), oferując wsparcie dla: 4K2K; HDR 6 Hz 18 
GB/s; HDCP2.2; Deep Colour; Ethernet/kanał zwrotny audio; 1080p; 3D i wszystkie formaty audio HDMI.

Clearway HDMI 2.1 8k (48Gbps) 

C
Y
F
R
O
W
E

Clearway HDMI 2.0 4k

Technicznie tożsamy z kablem Clearway HDMI, ale przeznaczony do długich odległości.

Budowa Clearway Power oparta jest trzech wielożyłowych przewodnikach miedzianych o wysokiej 
czystości. Jest również zabezpieczony przed zniekształceniami pochodzącymi od drgań – wewnętrzna i 
zewnętrzna izolacja to PVC, materiał charakteryzujący się wysokim tłumieniem mechanicznym. Drgania 
tłumi również zewnętrzna powłoka z materiału o wysokiej gęstości Kabel dostępny jest w konfiguracji z 
wtyczkami IEC Clearway Power Chord FIG8 

Clearway Power Chord

1 m: 1019 zł
1,5 m: 1189 zł

2 m: 1369 zł
3 m: 1709 zł

Dodatkowy 1 m:
350 zł

1 m: 729 zł
1,5 m: 899 zł
2 m: 1079 zł
3 m: 1419 zł

Dodatkowy 1 m:
350 zł

Clearway Power Chord FIG8

Budowa Clearway Power oparta jest trzech wielożyłowych przewodnikach miedzianych o wysokiej 
czystości. jest również zabezpieczony przed zniekształceniami pochodzącymi od drgań – wewnętrzna i 
zewnętrzna izolacja to PVC, materiał charakteryzujący się wysokim tłumieniem mechanicznym. Drgania 
tłumi również zewnętrzna powłoka z materiału o wysokiej gęstości Kabel dostępny jest w konfiguracji z 
wtyczkami Fig8
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„Interkonekt i kabel głośnikowy, które przenoszą 
sygnał muzyczny bez żadnych podkolorowań, a do 
tego w przystępnej cenie. Gorąca rekomendacja.”

Chord, seria Shawline
„Hi-Fi World”

Przewodniki wielożyłowe zbudowane z posrebrzanej miedzi beztlenowej (OFC) w technologii Tuned ARAY z 
izolacją PTFE. Ekranowanie z kompozytu węglowego zostało specjalnie zaprojektowane do pracy w 
szerokim zakresie częstotliwości oraz w celu zredukowania szumów mechanicznych. Płaszcz zewnętrzny 
zapewniający wysoką elastyczność i jeszcze wyższą redukcję szumów. Posrebrzane wtyki Chord VEE3 RCA z 
izolacją PTFE. Dostępne w długościach 0,5m oraz 1,0m. Inne długości na zamówienie. Ręcznie robione w 
firmie CHORD.

Shawline 2RCA na 2RCA

1,2 m: 1739 złWielożyłowy przewodnik z posrebrzanej miedzi beztlenowej, izolacja PTFE, budowa pseudozbalansowana 
Tuned ARAY, wysokiej jakości podwójne ekranowanie, zewnętrzny płaszcz tłumiący wibracje. Wyposażony w 
posrebrzane wtyki DIN (4 lub 5 pinowe), wtyki RCA o niskiej masie własnej z izolacją PTFE (w zależności od 
konfiguracji). Inne długości dostępne na zamówienie. Inne długości dostępne na zamówienie.

Shawline 2RCA na 2RCA, gramofonowy (z dodatkowym kablem masy)
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Shawline 2RCA na 3,5 mm minijack

Shawline 3,5 mm minijack na 2RCA

1 m: 1449 zł

Shawline 2RCA na 2XLR

0,5 m: 1739 zł
1 m: 2029 zł

1,5 m: 2319 zł
2 m: 2609 zł
3 m: 3189 zł
Dodatkowy

1 m stereo: 580 zł

Posrebrzane przewodniki z miedzi beztlenowej w teflonowej izolacji oraz wysoce efektywny ekran 
z kompozytu węglowego. W pełni zbalansowany układ przewodników. Unikalne ekranowanie efektywne 
w szerokim zakresie częstotliwości, dodatkowo redukujące zakłócenia mechaniczne. Przewodniki 
umieszczone w zewnętrznej koszulce, która jest wyjątkowo elastyczna i dodatkowo tłumi zakłócenia 
mechaniczne (wibracje).  Kabel wyposażono w posrebrzane wtyki XLR Neutrik.

Shawline 2XLR na 2XLR

1 m: 1449 zł

Shawline 2XLR na 2RCA

Cena PLN

1 m: 1449 zł

1 m: 1449 zł

0.5 m: 1159 zł
1 m: 1449 zł

1,5 m: 1739 zł
2 m: 2029 zł

2,5 m: 2319 zł
3 m: 2609 zł
Dodatkowy

1 m stereo: 580 zł

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x RCA → 2 x XLR

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x XLR → 2 x RCA
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Cena PLN

Shawline

1 m:  zł2899

Shawline 4RCA na 5DIN

1 m: 1449 zł
1,5 m: 1739 zł

2 m: 2029 zł

Shawline 2RCA na 5DIN

1 m:  zł1449

Shawline 5DIN na 2RCA

1 m:  zł
Dodatkowy 1 m: 

580 zł

1449

Shawline 5DIN na 2XLR

1 m:  zł
Dodatkowy 1 m: 

580 zł

1449

Shawline 5DIN na 5DIN

1 m: 1449 zł
Dodatkowy 1 m: 

580 zł

Shawline 4DIN na 4DIN (Snake 4)

1 m: 1449 zł

Shawline 2RCA na 4DIN (Snake 4)

1 m: 1449 zł

Shawline 4DIN na 2RCA

1 m: 1449 zł

Shawline 4DIN na 5DIN

1 m: 1449 zł
1,5 m: 1739 zł

Dodatkowy 1 m: 
580 zł

Shawline 5DIN na 5DIN (Snake 5)

1 m: 1449 zł

Shawline 2RCA na 1XLR (NAP250)

1 m: 1449 zł
Dodatkowy 1 m: 

580 zł

Shawline 4DIN na 1XLR 1m para (NA250)

1 m: 1449 zł
Dodatkowy 1 m: 

580 zł

Shawline 4DIN na 1XLR 1m para (NA300/500)

1 m: 729 zł
2 m: 1019 zł
3 m: 1309 zł
4 m: 1599 zł
5 m: 1889 zł

Dodatkowy 1 m: 
290 zł

Konstrukcja przewodników Tuned ARAY. Kabel wyposażony w posrebrzane wtyki Chord VEE3 RCA z 
obudową teflonową PTFE. Przewodniki wielożyłowe z posrebrzanej miedzi beztlenowej izolowane teflonem 
PTFE. Ekran z kompozytu węglowego efektywny dla szerokiego pasma częstotliwości oraz redukujący szum 
mechaniczny. Specjalny płaszcz zewnętrzny zapeweniający odpowiednią elastyczność przewodu oraz 
dodatkowo redukujący zakłócenia mechaniczne. 

Shawline 1RCA na 1RCA Sub

A
N
A
L
O
G
O
W
E

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4 x RCA → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x RCA → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 5DIN → 2 x RCA

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 5DIN → 2 x XLR

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 5DIN → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → 4DIN (Naim, Snake 4)

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x RCA → 4DIN (Naim, Snake 4)

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → 2 x RCA

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 5DIN → 5DIN (Naim, Snake 5)

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 xRCA → XLR (Kabel 

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → XLR, para (Kabel 

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 xRCA → XLR (Kabel 
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Cena PLN

Shawline

C
Y
F
R
O
W
E

0,5 m: 1049 zł
1 m: 1279 zł

1,5 m: 1509 zł
2 m: 1739 zł
3 m: 2209 zł

Dodatkowy 1 m: 
460 zł

Shawline Digital wykorzystuje konfigurację przewodów ARAY, która natychmiast odróżnia go od większości 
innych kabli cyfrowych. Podobnie jak inne nasze kable cyfrowe, korzysta on z identycznych przewodów dla 
sygnału i tzw. „powrotu”. Shawline Digital wykorzystuje posrebrzane izolowane przewody PTFE, otoczone 
dwuwarstwowym oplotem o wysokiej gęstości i osłoną foliową, minimalizujacymi zakłócenia o wysokiej 
częstotliwości. Wpływ na ten projekt miały wysokiej klasy kable cyfrowe, które wcześniej opracowaliśmy. 
Naszym celem było osiągnięcie podobnej spójności muzycznej, jaką znamy z naszych najdroższych 
konstrukcji. Większość naszych sprzedawców ma do dyspozycji kable demonstracyjne – warto ich 
posłuchać.

Shawline Digital 1RCA na 1RCA

0,5 m: 1049 zł
1 m: 1279 zł

Dodatkowy 1 m: 
460 zł

Shawline Digital 1BNC na 1BNC

0,5 m: 1049 zł
1 m: 1279 zł

Dodatkowy 1 m: 
460 zł

Shawline Digital 1BNC na 1RCA

0,5 m: 1049 zł
1 m: 1279 zł

Dodatkowy 1 m: 
460 zł

Shawline Digital 1RCA na 1BNC

1 m: 2549 zł
Dodatkowy 1 m: 

930 zł

Shawline Digital 2BNC to Minijack 1m (M Scaler) Custom

0,5 m: 1159 zł
1 m: 1449 zł

1,5 m: 1739 zł
2 m: 2029 zł
3 m: 2609 zł
4 m: 3189 zł
5 m: 3769 zł

Dodatkowy 1 m: 
580 zł

Konstrukcja przewodników Tuned ARAY zoptymalizowana pod kątem bardzo szybkiej cyfrowej transmisji 
sygnału. Przewodniki z posrebrzanej miedzi beztlenowej izolowane teflonem PTFE. Ekran z kompozytu 
węglowego efektywny dla szerokiego pasma częstotliwości oraz redukujący szum mechaniczny. Specjalny 
płaszcz zewnętrzny zapewniający odpowiednią elastyczność przewodu oraz dodatkowo redukujący 
zakłócenia mechaniczne. Wyposażony w pozłacane wtyki Chord USB. Standardowa terminacja: A – B. 
Zakończenie wtykami A – A dostępne na zamówienie.

Shawline USB

0,75 m: 1389 zł
1,5 m: 1569 zł

3 m: 1919 zł
5 m: 2379 zł

Shawline został z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących streamingu i oferuje najlepszy 
dźwięk w tego typu systemach. Jego rygorystycznymi testami zajmuje się centrum badawcze Chorda w 
Wielkiej Brytanii. Kabel Shawline Streaming wchodzi w skład linii Shawline wraz z cyfrowymi i analogowymi 
interkonektami, kablami głośnikowymi oraz kablami zasilającymi.

Shawline Digital Streaming

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami BNC → BNC

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami BNC → RCA

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami RCA → BNC

Technicznie tożsamy z kablem Shawline 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami 2 x BNC → mini-jack 3,5 mm; 
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Cena PLN

Shawline

C
Y
F
R
O
W
E

G
Ł
O
Ś
N
I
K
O
W
E

2x2 m: 1529 zł
2x2,5 m: 1739 zł

2x3 m: 1949 zł

Dodatkowy 1 m:
210 zł

Wiązka posrebrzanych przewodnik 16 AWG z izolacją z teflonu PTFE. Skręcona para przewodnik 
odizolowanych wewnętrzną koszulką z PVC minimalizującą zakłócenia mechaniczne. Podwójne 
ekranowanie skutecznie eliminujące zakłócenia w zakresie wysokich częstotliwości. Końcówki: 24-karatowe 
pozłacane wtyki bananowe Chord, pozłacane widły lub BFA Camcon.
Standardowa konfekcja Banan-Banan.

ShawlineX Speaker Cable

1 m: 1449 zł
2 m: 1509 zł
3 m: 1569 zł
5 m: 1679 zł
8 m: 1859 zł

10 m: 1969 zł
15 m: 2259 zł
20 m: 2549 zł

Do budowy Shawline HDMI AOC wykorzystano wysokiej jakości chipset True HDMI 2.0 na obu końcach oraz 
włókna szklane najwyższej klasy OM3 (przepustowość ponad 10 Gb), zamiast typowego OM2 
(przepustowość do 1 Gb). Oprócz pełnej jakości obrazu 4K HDR, Shawline HDMI AOC korzysta ze 
światłowodu, co gwarantuje lepszy dźwięk i powoduje, ze kabel jest odporny na szumy HF.

Shawline HDMI AOC 2.1 8k (48Gbps)

Z
A
S
I
L
A
J
Ą
C
E

1 m: 1449 zł
1,5 m: 1819 zł

2 m: 2179 zł
3 m: 2899 zł

Dodatkowy 1 m:
730 zł

Wysokiej klasy kabel zasilający, którego projekt wyewoluował z wcześniejszych kabli zasilających firmy 
Chord w którym znajdziemy przewody o większej średnicy. Wiele czasu poświęcono także 
ekranowaniu,teraz wykonywanemu z plecionki o większej średnicyprzewodnika. Dostępny także w 
długościach na zamówienie, z wtykami IEC 10 A lub 16 A oraz z wtykami Shuko.

Shawline Power Chord

1 m: 1739 zł
1,5 m: 2109 zł

2 m: 2469 zł
3 m: 3189 zł

Dodatkowy 1 m:
730 zł

Shawline Power Chord FIG8

Technicznie tożsamy z kablem Shawline Power Chord FIG8, ale z wtykiem typu „ósemka”
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„Jestem niesamowicie zadowolony z brzmienia 
mojego systemu – otwartego i gładkiego. Uwagę 
zwracają wokale, w których jest więcej detali, a 
niuanse ekspresji (w tym oddech i inne szczegóły 
pozamuzyczne) są bardziej wyraziste. Bas jest 
naprawdę dobrze kontrolowany i zwarty, zaś jego 
rytmiczność jest po prostu fantastyczna. 
Podsumowując brzmienie tych kabli  w jednym 
słowie powiedziałbym, że są MUZYKALNE.”

Chord, kable głośnikowe Epic
„Hi-Fi Choice”

0,5 m: 2319 zł
1 m: 2899 zł

1,5 m: 3479 zł
2 m: 4059 zł
3 m: 5219 zł

Dodatkowy 1 m: 
1160 zł

Trójprzewodnikowa konstrukcja wielożyłowa z posrebrzanej miedzi beztlenowej (OFC) w technologii Tuned 
ARAY. Dodatkowe przewodniki zastosowane w celu zwiększenia możliwości kabla do wydobycia większej 
ilości detali. Potrójna izolacja wysokiej jakości (PTFE/PVC/folia ekranująca) zapewniająca redukcję szumów 
mechanicznych i ochronę przed zakłóceniami wywołanymi wysokimi częstotliwościami. Posrebrzane wtyki 
Chord VEE3 RCA z izolacją PTFE.

Cena PLN

Epic 2RCA na 2RCA 

1,2 m: 3479 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

Niskoszumowe ekranowanie o szerokim paśmie działania  zapewnia słuchaczowi maksymalne zalety 
płynące z najnowszych zmian DR, które zostały z sukcesem wprowadzone do produktów Naim Audio. Nowa 
konstrukcja, ekranowanie i geometria Tuned ARAY Chord Epic DIN zapewniają rytm, świetne barwy i oddają 
ducha muzyki.

Epic 2RCA na 2RCA (Turntable)A
N
A
L
O
G
O
W
E

0,5 m: 3479 zł
1 m: 4059 zł

1,5 m: 4349 zł
2 m: 4649 zł
3 m: 5799 zł

Dodatkowy 1 m: 
1160 zł

Trójprzewodnikowa konstrukcja wielożyłowa z posrebrzanej miedzi beztlenowej (OFC) w technologii  Tuned 
ARAY. W pełni zbalansowany układ przewodników. Podwójne ekranowanie – folia skuteczna w zakresie 
wysokich częstotliwości oraz gęsta plecionka. Przewodniki są izolowane teflonem a następnie umieszczane 
w koszulce z selekcjonowanego PVC. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć poziom zakłóceń mechanicznych. 
Kabel wyposażono w posrebrzane wtyki XLR Neutrik.

Epic 2XLR na 2XLR

Epic 2XLR na 2RCA

1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

Epic 2RCA na 2XLR

1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 2 x XLR → 2 x RCA

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 2 x RCA → 2 x XLR



1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

Epic 2RCA na 5DIN

Epic 5DIN na 2RCA 

Epic 5DIN na 5DIN

Epic
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A
N
A
L
O
G
O
W
E

1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

Epic 4DIN na 4DIN (Snake 4)

Epic 5DIN na 5DIN (Snake 5)

Epic 4DIN na 1XLR (NAP250)

1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

Epic 4DIN na 1XLR para (NAP300/500)

1 m: 2899 zł
Dodatkowy 1 m: 

1160 zł

3 m: 2609 zł
5 m: 3769 zł

10 m: 6669 zł
Dodatkowy 1 m: 

580 zł

Konfiguracja z trzema przewodnikami, srebrzona miedź i izolacja PTFE. Wewnętrzna izolacja z PVC redukuje 
mechaniczny szum i zachowuje idealną odległość od wielowarstwowego ekranu, redukując zmiany w 
wysokich częstotliwościach. Robiony ręcznie w fabryce The Chord Company.Zakończony srebrzonymi 
wtykami RCA Chord VEE 3.

Epic 1RCA na 1RCA Sub

C
Y
F
R
O
W
E

0,5 m: 2089 zł
1 m: 2549 zł

1,5 m: 3019 zł
2 m: 3479 zł
3 m: 4409 zł

Dodatkowy 1 m: 
930 zł

Geometria przewodnika Tuned ARAY opracowana na potrzeby kabli cyfrowych. Zakończone posrebrzanymi 
wtykami Chord VEE 3 RCA z teflonową izolacją PTFE. Nowo zaprojektowany, 75 ohmowy, posrebrzany 
przewodnik z miedzi beztlenowej z teflonową izolacją PTFE. Połączenie ekranu z plecionki wysokiej gęstości 
oraz wysokiej gęstości posrebrzanej folii. Opracowana specjalnie na potrzeby kabli cyfrowych konfiguracja 
przewodników Tuned ARAY. System likwidacji naprężeń 'Zero Compression' pozwala wyeliminować zmiany 
impedancji.

Epic Digital 1RCA na 1RCA

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 2 x RCA → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 5DIN → 2 x RCA

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 5DIN → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 4DIN → 4DIN (Naim, Snake 4)

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 5DIN → 5DIN (Naim, Snake 5)

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 4DIN → XLR, przeznaczony dla 

Technicznie tożsamy z kablem Epic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 4DIN → XLR (para), przeznaczony dla 
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0,5 m: 2089 zł
1 m: 2549 zł
2 m: 3479 zł

Dodatkowy 1 m: 
930 zł

Epic Digital oferuje geometrię Tuned ARAY. Chociaż to kluczowy element w produkcji tak wyjątkowych kabli, 
inne materiały użyte do produkcji tego kabla również zostały poprawione. Lepsze są posrebrzane 
przewodniki, a osobne ekrany dla przewodów dodatnich i powrotnych mają wyższą gęstość.

Czy to ważne w kablu cyfrowym? – Tak. Porównaj Epic Digital z Shawline, a zauważysz, że lepiej zaznaczony 
jest rytm, a mikroszczegóły, które tak wiele znaczą dla muzyki, są czytelne i są wyraźniejsze oraz łatwiejsze 
do usłyszenia. Dzięki temu dźwięk jest bardziej spójny i wciągający. To naprawdę dobry wybór do nowej 
generacji przetworników średniej klasy cenowej. Niezależnie od tego, czy używasz go jako połączenia 
między transportem CD, czy streamerem, dodatkowa precyzja i szczegółowość tego kabla jest łatwa do 
usłyszenia dla każdego melomana.

Epic Digital 1BNC na 1BNC

1 m: 2549 zł
Dodatkowy 1 m: 

930 zł

Epic Digital 1BNC na 1RCA

1 m: 2549 zł
Dodatkowy 1 m: 

930 zł

Epic Digital 1RCA na 1BNC

1 m: 2899 zł
1,5 m: 3479 zł

2 m: 4059 zł
3 m: 5219 zł

Dodatkowy 1 m: 
1160 zł

Epic USB to konstrukcja hybrydowa, w której skupiono się na najważniejszych elementach budowy kabla 
tego typu,  ze szczególnym uwzględnieniem ekranowania. Do przesyłu sygnału audio wykorzystano 
przewodniki z posrebrzanej miedzi, charakteryzujące się bardzo niską rezystancją. Kabel ten bazuje na 
sprawdzonej konstrukcji  Tuned ARAY, która optymalizuje jakość brzmienia i precyzję dźwięku. Dzięki tym 
elementom otrzymujemy jeden z najlepszych kabli USB w tym przedziale cenowym.

Epic Digital USB 

1 m: 2899 zł
1,5 m: 3129 zł

2 m: 3359 zł

Dodatkowy 1 m: 
460 zł

Geometria przewodnika Tuned ARAY zoptymalizowana do pracy w systemach stramingowych. Przewodniki 
wielożyłowe z posrebrzanej miedzi beztlenowej. Płaszcz zewnętrzny z polietylenu. Podwójne ekranowanie – 
każda para ekranowana osobno plus dodatkowy ekran na wszytkie pary. Kabel wyposażony w w lutowane, 
pozłacane wtyki RJ45 zapewniające najwyższą precyzję i bardzo szybki przesył sygnału. Robiony ręcznie w 
firmie 

Epic Digital Streaming

1 m: 2549 zł
Dodatkowy 1 m: 

930 zł

Epic Digital 1XLR na 1XLR AES/EBU

Technicznie tożsamy z kablem Epic Digital 1BNC na 1BNC, ale z zakończeniami BNC → BNC

Technicznie tożsamy z kablem Epic Digital 1BNC na 1BNC, ale z zakończeniami RCA → BNC

Technicznie tożsamy z kablem Epic Digital 1BNC na 1BNC, ale z zakończeniami XLR → XLR (AES/EBU)
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2x2 m: 2369 zł
2x2.5 m: 2779 zł

2x3 m: 3199 zł

Dodatkowy
1 m mono:

420 zł

Ekranowana konstrukcja, która zgra się z praktycznie każdym rodzajem głośników, poprawiając 
szczegółowość, dynamikę, rozdzielczość i spójność dźwięku. Jego konstrukcja oparta jest na wielokrotnie 
nagradzanym kablu głośnikowym OdysseyX, przy czym w obu kablach zastosowano identyczne 
przewodniki: miedź beztlenową o przekroju 12 AWG zarówno w ujemnej jak i dodatniej żyle, które są 
dodatkowo posrebrzane i izolowane za pomocą XLPE przed nałożeniem zewnętrznej koszulki z PVC. 
Kluczową różnicą jest to, że w EpicX dodano jeszcze trzy warstwy… wysoce skuteczny ekran wysokich 
częstotliwości otoczony półprzezroczystą koszulką z PCV.

EpicX Speaker Cable

1 m: 2899 zł
2 m: 3019 zł
3 m: 3129 zł
5 m: 3359 zł
8 m: 3709 zł

10 m: 3949 zł
15 m: 4519 zł
20 m: 5099 zł

Epic HDMI AOC to nasz kabel z najwyższej półki. Hybryda optyczno-miedziana z ochroną przed szumami HF. 
Elementy miedziane zostały poprawione pod kątem lepszej izolacji mechanicznej, ale najbardziej 
zauważalną różnicą jest zaawansowany chipset HDMI 2.1. Epic HDMI AOC oferuje pełną przepustowość 8K 
przy 60 Hz lub 4K przy 120 Hz. Chociaż filmy w 8K nadal są rzadkie, wierzymy w to, że z czasem staną się 
szerzej dostępne, dzięki czemu będzie to idealny wybór dla każdej instalacji kina domowego, która nie 
będzie wymagała wymiany kabli na późniejszym etapie. Epic HDMI AOC gwarantuje najlepszy obraz ze 
źródeł 4K, ale zapewnia także spokój ducha podczas kolejnych ważnych aktualizacji wideo w przyszłości. 
Oprócz poprawionej mechaniki, lepszej jakości obrazu i dużej liczby klatek na sekundę, kable optyczne 
zapewniają lepszą jakość dźwięku i są odporne na zakłócenia HF. HDMI 2.1 może przesłać obraz o jakości do 
10K przy 60 Hz: coś, co powinno zainteresować wymagających graczy i użytkowników aplikacji 
rzeczywistości wirtualnej.

Epic HDMI AOC 2.1 8k (48Gbps)

Epic
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2x2 m: 4639 zł
2x2,5 m: 5799 zł

2x3 m: 6959 zł

Dodatkowy
1 m mono:

1160 zł

Epic XL to ogromny skok w dynamice, szczegółowości i spójności muzycznej poprzez połączenie oddzielnie 
ekranowanego przewodu zaprojektowanego dla Chord Signature XL oraz posrebrzanych, izolowanych 
przewodów XLPE 12AWG Chord Epic

EpicXl Speaker Cable

1 m: 2899 zł
1,5 m: 3629 zł

2 m: 4349 zł
3 m: 5799 zł

Dodatkowy 1 m:
1450 zł

Epic Power lead

1 m: 3189 zł
1,5 m: 3919 zł

2 m: 4639 zł
3 m: 6089 zł

Dodatkowy 1 m:
1450 zł

Epic FiG8

Z
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„Utwory brzmiały bardziej naturalnie i płynnie…
…Harmoniczne zostały zdekodowane tak dobrze,
że odsłuch był bliższy muzyce na żywo.”

Chord Signature
(„Najlepszy interkonekt”)
„Hi-Fi World”

Signature

1 m: 5799 zł

Dodatkowy
1 m. stereo: 

2900 zł

Wielożyłowy przewodnik z posrebrzanej miedzi beztlenowej, izolacja PTFE, budowa pseudozbalansowana 
Tuned ARAY, wysokiej jakości podwójne ekranowanie, zewnętrzny płaszcz tłumiący wibracje, wtyki RCA o 
niskiej masie własnej z izolacją PTFE i precyzyjnym tłumieniem szumów mechanicznych, akrylowe obudowy 
wtyczek. Inne długości dostępne na zamówienie.

Cena PLN

Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA

A
N
A
L
O
G
O
W
E

1 m: 5799 zł

Dodatkowy 1 m:
2900 zł

Signature Tuned ARAY 2RCA na 2XLR

1 m: 8699 zł
Dodatkowy 1 m: 

4350 zł

Wielożyłowy przewodnik z posrebrzanej miedzi beztlenowej, izolacja PTFE, budowa pseudozbalansowana 
Tuned ARAY, wysokiej jakości podwójne ekranowanie, zewnętrzny płaszcz tłumiący wibracje. Kabel 
wyposażony jest w specjalnie przystosowany wysokiej klasy wtyk XLR Neutrik. Styki są posrebrzane, a kabel 
ma końcówki dobrane tak, aby uniknąć ściskania przewodów i ekranów, co mogłoby mieć negatywny 
wpływ na jakość dźwięku.

Signature Tuned ARAY 2XLR na 2XLR 

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

Signature Tuned ARAY 5DIN na 2XLR

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

Signature Tuned ARAY 2RCA na 4DIN

Technicznie tożsamy z kablem Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 2 x RCA → 2 x XLR
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Cena PLN

Signature Tuned ARAY 5DIN na 5DIN

1,2 m: 8699 zł
Dodatkowy 1 m: 

4350 zł

Wielożyłowy przewodnik z posrebrzanej miedzi beztlenowej, izolacja PTFE, budowa pseudozbalansowana 
Tuned ARAY, wysokiej jakości podwójne ekranowanie, zewnętrzny płaszcz tłumiący wibracje. Wyposażony
w posrebrzane wtyki DIN (4 lub 5 pinowe), wtyki RCA o niskiej masie własnej z izolacją PTFE (w zależności
od konfiguracji).

Signature Tuned ARAY Arm Lead Reference (kabel gramofonowy)

A
N
A
L
O
G
O
W
E

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

Signature Tuned ARAY 4DIN na 4DIN (Snake 4)

Signature Tuned ARAY 5DIN na 5DIN (Snake 5)

Signature Tuned ARAY 4DIN na 5DIN (Snake 5)

Signature Tuned ARAY 4DIN na 1XLR para (NAP300/500)

Signature Tuned ARAY 4DIN na 1XLR (NAP250)

Signature Tuned ARAY 4DIN-XLR para PrePower (z wyłączeniem NAP300)

3 m: 5799 zł
5 m: 8699 zł

Dodatkowy 1 m: 
1450 zł

Signature Tuned ARAY 1RCA na 1RCA Sub 

1,2 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

Wielożyłowy przewodnik z posrebrzanej miedzi beztlenowej, izolacja PTFE, budowa pseudozbalansowana 
Tuned ARAY, wysokiej jakości podwójne ekranowanie, zewnętrzny płaszcz tłumiący wibracje. Wyposażony w 
posrebrzane wtyki DIN (4 lub 5 pinowe), wtyki RCA o niskiej masie własnej z izolacją PTFE (w zależności od 
konfiguracji).

Signature Tuned ARAY Arm Lead SLIM (kabel gramofonowy)

Technicznie tożsamy z kablem Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 5DIN → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → 4DIN 
(Naim, Snake 4)

Technicznie tożsamy z kablem Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 5DIN → 5DIN 
(Naim, Snake 5)

Technicznie tożsamy z kablem Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → 5DIN 
(Naim, Snake 5)

Technicznie tożsamy z kablem Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN → XLR 
(para), przeznaczony dla wzmacniaczy NAIM NAP300/500)

Technicznie tożsamy z kablem Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA, ale z zakończeniami 4DIN →XLR (para), 
przeznaczony do połączeń urządzeń Naim, przedwzmacniacz – wzmacniacz mocy, poza NAP300

Kabel subwooferowy, technicznie tożsamy z kablem Signature Tuned ARAY 2RCA na 2RCA, ale z 
zakończeniami mono RCA → RCA

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł
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Cena PLN
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Nowy układ przewodników Super ARAY – zainspirowany rozwiązaniami zastosowanymi w kablu cyfrowym 
Chord Sarum Super ARAY Digital i zoptymalizowany do szybkiej transmisji sygnału cyfrowego. Nowe, 
ulepszone, posrebrzane przewodniki z izolacją z PTFE oraz efektywnym, dwu-warstwowym ekranowaniem 
w zakresie wysokich częstotliwości. Nowy układ przewodników poprawia jakość transmisji sygnału. 
Kabel zakończony jest ultra-lekkimi wtykami z posrebrzanymi stykami oraz nową obudową z PTFE. Kabel 
dostępny jest także  z posrebrzanymi wtykami BNC. Robiony ręcznie w firmie Chord. 

Signature Digital Super ARAY 1RCA na 1RCA 

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

Signature Digital Super ARAY 1BNC na 1BNC

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

Signature Digital Super ARAY 1RCA na 1BNC

1 m: 5799 zł
Dodatkowy 1 m: 

2900 zł

Signature Super ARAY Digital 1XLR to 1XLR AES/EBU 

1 m: 5799 zł
1,5 m: 7249 zł

Dodatkowy 1 m: 
2900 zł

1 m: 5799 zł
1,5 m: 6959 zł

 
Dodatkowy 1 m: 

2320 zł

Signature Digital Super ARAY USB

Jeśli masz szczęście, że posiadasz jeden z nowej generacji kabli cyfrowo-analogowych ze średniej półki 
cenowej, Signature Digital będzie idealnym wyborem do odsłuchu w twoim systemie. Signature Super ARAY 
Digital wykorzystuje tę samą geometrię przewodnika Super ARAY, co SarumT i nasze flagowe kable cyfrowe 
ChordMusic. Zastępuje on poprzedni model Signature Tuned ARAY. Wiele źródeł cyfrowych i przetworników 
cyfrowo-analogowych ze średniej półki gra w sposób, który jeszcze kilka lat temu był ledwo osiągalny z 
produktami z najwyższej półki. Konfiguracja przewodników Super ARAY pozwoli Ci usłyszeć, jak niezwykle 
muzykalne mogą być pliki cyfrowe, a także ujawni niezwykły poziom szczegółowości, do jakiego są one 
zdolne.

1 m: 5799 zł

Dodatkowy 1 m: 
1160 zł

Signature Digital Super ARAY Streaming

Kabel LAN Signature Super ARAY jest bezpośrednim rozwinięciem kabla Epic Streaming. Zastosowano w 
nim to samo wysoce precyzyjne złącze RJ45 (pozłacane styki i lutowane przewody) wraz z unikalną izolacją z 
twardego dielektryka. Warto jednak porównać jego jakość z innymi kablami, a usłyszycie, co się dzieje, gdy e 
torze znajdą się posrebrzane przewodniki o dużej grubości. W modelu tym zmieniliśmy rozstaw przewodów 
i zastosowaliśmy bardziej efektywny system ekranowania. Inną ważną zmianą jest przejście z geometrii 
przewodu Tuned na Super ARAY
– opracowany specjalnie dla kabli LAN. Problem ze strumieniowym przesyłaniem dźwięku często może 
wynikać z długości i liczby kabli zaangażowanych w ten proces. Zmiana lokalizacji dysków NAS nie zawsze 
jest możliwa, a czasami sygnały Ethernet są przesyłane przez kable zasilające AC!.

Technicznie tożsamy z kablem Signature Digital Super ARAY 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami BNC → BNC

Technicznie tożsamy z kablem Signature Digital Super ARAY 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami RCA → BNC

Technicznie tożsamy z kablem Signature Digital Super ARAY 1RCA na 1RCA, ale z zakończeniami XLR → XLR 
(AES/EBU)
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Cena PLN
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2x2 m: 8119 zł
2x2.5 m: 10149 zł

2x3 m: 12179 zł

Dodatkowy 1 m:
mono 2030 zł

Najnowsza wersja naszych pierwszych ekranowanych kabli głośnikowych. Zwycięzca testów, zdobył 
popularność od razu po wprowadzeniu do sprzedaży. Osobno ekranowane biegi dodatni i ujemny z 
beztlenowej miedzi o wysokiej czystości w izolacji XLPE. Wykonywane na zamówienie w dobranych 
długościach. Standardowe kolory to czarny i czerwony lub cały czarny. Dostępny jest ze srebrzonymi 
wtykami Chord Ohmic.

SignatureXL Speaker Cable

2x2 m: 8119 zł
2x2.5 m: 10149 zł

2x3 m: 12179 zł

Dodatkowy
1 m. mono:

2030 zł

SignatureXL BLACK Speaker Cable

1 m: 1449 zł

Zwory Signature Links ChordOhmic Silver widełki na banany x 4

1 m: 1449 zł

1 m: 1449 zł

Signature Links ChordOhmic Silver banany na banany x 4

Signature Links ChordOhmic Silver widełki na widełki x 4

Z
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1 m: 5799 zł
1,5 m: 7249 zł

2 m: 8699 zł

Dodatkowy 1 m:
2900 zł

SignatureX Power zbudowano za pomocą przewodników o znacznie większym przekroju niż w innych 
kablach zasilających tego producenta, co oznacza mniejszą rezystancję i lepszy dźwięk. Przewody 
wykonano z grubych wiązek miedzi OFC o wysokiej czystości, a do ich konstrukcji zastosowano technikę 
strojenia mechanicznego ARAY. Elementy metalowe wtyków IEC i ściennych (własnego projektu) są pokryte 
srebrem, aby poprawić styk i zmniejszyć rezystancję przejścia.

Signature X Power lead EU

Najnowsza wersja naszych pierwszych ekranowanych kabli głośnikowych. Zwycięzca testów, zdobył 
popularność od razu po wprowadzeniu do sprzedaży. Osobno ekranowane biegi dodatni i ujemny z 
beztlenowej miedzi o wysokiej czystości w izolacji XLPE. Wykonywane na zamówienie w dobranych 
długościach. Standardowe kolory to czarny i czerwony lub cały czarny. Dostępny jest ze srebrzonymi 
wtykami Chord Ohmic.

Zworki Chord Company zostały zaprojektowane po to, by zastępować oryginalne metalowe zworki 
dołączone do głośników. Zworki Signature mają długości 20 cm i pasują do prawie każdych gniazd 
głośnikowych.

Zwory głośnikowe, zakończone z obydwu stron bananami

Zwory głośnikowe, zakończone z obydwu stron widełkami
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„…bez trudu zagrał tak, jak znacznie droższa 
konkurencja, z otwartym, czystym i fantastycznie 
naturalnym dźwiękiem, dzięki czemu wreszcie 
usłyszysz brzmienie twojego wzmacniacza i 
kolumn.”

Chord Sarum T
(„Najlepszy kabel głośnikowy”)
„Hi-Fi World”

1 m: 12179 zł

Dodatkowy
1 m stereo: 

5800 zł

Wielożyłowy przewodnik z posrebrzanej mikropolerowanej miedzi beztlenowej, izolacja ze spienionego 
politetrafluoroetylenu PTFE, całkiem nowa geometria przewodu Super ARAY, ekranowanie wykonane z 
posrebrzanej, grubej foli – 100% powłoka w kształcie warkocza – wysoka efektywność przy niskich 
częstotliwościach, zewnętrzny płaszcz PTFE minimalizujący degradację sygnału powodowaną przez szumy 
mechaniczne, wtyki RCA Chord o niskiej masie własnej z izolacją PTFE i precyzyjnym tłumieniem drgań 
opracowanym przez Chorda, obudowy wtyków 

Sarum T Super ARAY 2RCA na 2RCA

A
N
A
L
O
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O
W
E

1 m: 17399 zł

Dodatkowy
1 m stereo: 

5800 zł

Wielożyłowy przewodnik z posrebrzanej mikropolerowanej miedzi beztlenowej, izolacja ze spienionego 
politetrafluoroetylenu PTFE, całkiem nowa geometria przewodu Super ARAY, ekranowanie wykonane z 
posrebrzanej, grubej foli – 100% powłoka w kształcie warkocza – wysoka efektywność przy niskich 
częstotliwościach, zewnętrzny płaszcz PTFE minimalizujący degradację sygnału powodowaną przez 
szumy mechaniczne. Kabel został wyposażony w nowe, jeszcze bardziej wydajne wtyki XLR. Inne długości 
kabli na zamówienie.

Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR

1 m: 12179 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800zł

Sarum T Super ARAY 2RCA na 5DIN

1 m: 12179 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

Sarum T Super ARAY 5DIN na 2RCA 

Sarum T Super ARAY 5DIN na 5DIN

1 m: 12179 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 2 x RCA → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 5DIN → 2 x RCA

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 5DIN → 5DIN
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Cena PLN

1,2 m: 11599 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

Sarum T Super ARAY Arm Lead SLIM (kabel gramofonowy)

1,2 m: 17399 zł
Dodatkowy 1 m: 

8700 zł

Kabel gramofonowy, technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 
2 x RCA. 

Sarum T Super ARAY Reference Arm Lead 

Sarum T Super ARAY 4DIN na 4DIN (Snake 4)

1 m: 12179 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

Sarum T Super ARAY 4DIN na 5DIN

Sarum T Super ARAY 5DIN na 5DIN (Snake 5)

Sarum T Super ARAY 4DIN na 1XLR (NAP250)

Sarum T Super ARAY 4DIN na 1XLR para (NAP300/500)

A
N
A
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O
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O
W
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1 m: 11599 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

Kabel o konstrukcji koaksjalnej i wyjątkowej strukturze wewnętrznej. Zastosowano tu jeden, centralny 
przewodnik, który jest mikro-polerowany następnie posrebrzany. Przewodnik izolowany jest warkoczem z 
PTFE, a następnie ekranowany grubym, posrebrzanym drutem, który ochrania przewodniki sygnałowe nie 
tylko od zakłóceń elektrycznych, ale także od mechanicznych. 

Sarum T Digital Super ARAY 1RCA na 1RCA

1 m: 11599 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

Sarum T Digital Super ARAY 1BNC na 1BNC 

1 m: 11599 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

Sarum T Digital Super ARAY 1BNC na 1RCA

1 m: 11599 zł
Dodatkowy 1 m: 

4690 zł

Ultraprecyzyjna konstrukcja z mikropolerowanych posrebrzanych przewodników z miedzi beztlenowej. 
Izolacja ze spienionego PTFE, podwójne ekranowanie w kształcie warkocza ze 100% efektywnością przy 
ultra wysokich częstotliwościach. Zewnętrzny płaszcz PTFE minimalizujący degradację sygnału 
powodowaną przez szum mechaniczny. Wtyki Chord USB pozłacane powłoką o grubości 2 mikronów. 
Inne długości dostępne na zamówienie.

Sarum T Digital Super ARAY USB

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 4DIN → 4DIN (Naim, 
Snake 4)

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 4DIN → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 5DIN → 5DIN (Naim, 
Snake 5)

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 4DIN → XLR, 
przeznaczony dla wzmacniacza NAIM NAP250)

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 4DIN → XLR (para), 
przeznaczony dla wzmacniaczy NAIM NAP300/500)

Kabel gramofonowy, technicznie tożsamy z kablem Sarum T Super ARAY 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 
2 x RCA

Kabel cyfrowy Sarum Super ARAY to kabel o konstrukcji koaksjalnej z jednym, centralnym przewodnikiem, 
który jest mikro-polerowany  następnie posrebrzany. Następnie jest izolowany PTFE, a potem ekranowany 
grubym, posrebrzanym drutem. Zewnętrzna koszulka wykonana jest z PTFE, a konstrukcja, podobnie jak w 
innych cyfrowych kablach Chorda, jest wyjątkowa ponieważ stosowane są osobne żyły: główna i powrotna. 
Dostępne są z wtykami RCA wykonanymi z PTFE lub z posrebrzanymi wtykami BNC.

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Digital Super ARAY 1BNC na 1BNC, ale z końcówkami BNC → RCA

1 m: 12179 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

1 m: 12179 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

1 m: 12179 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

1 m: 12179 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł
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1 m: 11599 zł
Dodatkowy 1 m: 

5800 zł

Sarum T Digital Super ARAY 1XLR na 1XLR AES/EBU

1 m: 12179 zł

Dodatkowy 1 m: 
5220 zł

Kabel do streamerów Sarum Super ARAY zaterminowany jest wysokiej klasy wtykami RJ45 i to jedyna rzecz, 
którą ma wspólną z kablem LAN.Konstrukcja kabla Sarum Super ARAY opiera się na: miniaturowych 
kabelkach koaksjalnych, przewodnikach, w których kluczowe dla ścieżki sygnału elementy są posrebrzane, 
izolacji z PTFE oraz wyjątkowo efektywnego ekranowania wykonanego z folii i plecionki. Ogromny wpływ na 
klasę tego kabla ma konfiguracja przewodników Super ARAY, opracowana specjalnie na potrzeby kabla do 
streamerów. Przewodniki są lutowane, a nie zaciskane we wtykach. We wtyku RJ45 zastosowano pozłacane 
styki. Inne długości dostępne na zamówienie.

Sarum T Digital Super ARAY Streaming
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1 m: 11599 zł
1,5 m: 14499 zł

2 m: 17399 zł

Dodatkowy 1 m:
5800 zł

Precyzyjna konstrukcja z mikropolerowanych przewodników z posrebrzanej miedzi beztlenowej, izolacja ze 
spienionego PTFE, budowa Super ARAY, podwójne ekranowanie w kształcie warkocza ze 100% 
efektywnością przy ultrawysokich częstotliwościach, zewnętrzny płaszcz PTFE minimalizujący degradację 
sygnału powodowaną przez szumy mechaniczne, pozłacane wtyki Furutech 16A oraz IEC. Dostępne z 
wtykami Furutech 16A IEC.

Sarum T Super ARAY Power lead EU
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2x2 m: 16239 zł
2x2.5 m: 20299 zł

2x3 m: 24359 zł

Dodatkowy
1 m. mono:

4060 zł

Wielożyłowy kabel 2 x 10AWG z posrebrzanej, mikropolerowanej miedzi beztlenowej, indywidualnie 
ekranowane skręcone przewodniki, izolacja PTFE. Ekranowanie: podwójny warkocz foliowy, szczególnie 
efektywny przy bardzo wysokich częstotliwościach. Płaszcz PTFE zapewniający tłumienie mechanicznych 
szumów. Kolor biały. Końcówki: 24-karatowe pozłacane wtyki bananowe Chord, pozłacane widły lub BFA 
Camcon.

Sarum T Speaker Cable

2899 zł

Sarum T Links widełki na banany x 4, (28 cm od końca wtyków)

3599 zł

Sarum T Links widełki na banany x 4 (40 cm, Kudos Titan 808)

Sarum T Links (set of 4)

Dodatkowy 1 m:
5800 zł

Technicznie tożsamy z kablem Sarum T Digital Super ARAY 1BNC na 1BNC, ale z końcówkami XLR → XLR 
(AES/EBU)

Zwory głośnikowe z kabla  Sarum T Speaker Cable o długości 28 cm. Końcówki: 24-karatowe pozłacane 
wtyki bananowe Chord, pozłacane widły na BFA Camcon.

Zwory głośnikowe z kabla  Sarum T Speaker Cable o długości 40 cm, przeznaczone dla kolumn Kudos Titan 
808. Końcówki: 24-karatowe pozłacane wtyki bananowe Chord, pozłacane widły na BFA Camcon.
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„Dźwięk stał się bardziej naturalny, realny i – jak 
można było oczekiwać – muzykalny.”

Chords, seria ChordMusic
„The Ear”

Cena PLN

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic to najbardziej przezroczysty dźwiękowo kabel, jaki słyszeliśmy. Brzmi tak wyraźnie, że 
słyszeliśmy każdą dokonaną zmianę w systemie. Najpierw wypróbowaliśmy w nim materiał zaprojektowany 
w celu zminimalizowania mechanicznie indukowanego szumu. Prototyp kabla był zadziwiająco dobry, ale 
byliśmy ciekawi, co można by zrobić lepiej. Materiał redukujący szum pozwolił na uzyskanie lepszej 
wyrazistości brzmienia, która uległa dalszej poprawie, gdy dodaliśmy lekki, posrebrzany ekran zewnętrzny.

ChordMusic 2RCA na 2RCA
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1 m: 34799 zł
Dodatkowy 1 m: 

17400 zł

Brzmienie interkonektów ChordMusic XLR charakteryzuje niezwykłe połączenie przejrzystości i neutralności. 
Podobnie jak kable ChordMusic DIN i RCA, pozwoli Ci zagłębić się w każdy odtwarzany utwór muzyczny i 
zapewni spójności brzmienia, która zaskoczy nawet najbardziej doświadczonych audiofilów.

ChordMusic 2XLR na 2XLR

1 m: 23199 zł

ChordMusic 2RCA na 5DIN

1 m: 23199 zł

Dodatkowy 1 m: 
11600 zł

ChordMusic 5DIN na 2RCA

ChordMusic 2RCA na DIN

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic 5DIN na 5DIN 

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 2 x RCA → 5 DIN

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 5DIN → 2 x RCA

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 2 x RCA → DIN

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 5DIN → 5DIN
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1,2 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic Arm Lead SLIM 90°

1,2 m: 34799 zł
Dodatkowy 1 m: 

17400 zł

Interkonekty gramofonowe ChordMusic dostępne są z prostymi lub kątowymi wtykami i są ręcznie 
budowane według różnych specyfikacji – w tym w odmianach „slim” i referencyjnej. Wersja referencyjna 
bazuje na konstrukcji pseudozbalansowanej i zbudowana została z użyciem dwukrotnie większej liczby 
przewodników. Kabel jest wówczas mniej giętki, ale jest po prostu lepszy. Nie dla wszystkich gramofonów 
będzie jednak odpowiedni. Jeśli gramofon ma odsprzęgane sub-chassis (np. Linn LP12), kabel „slim” może 
być lepszą opcją.  Wersja referencyjna może być wówczas zbyt sztywna lub zbyt ciężka.

ChordMusic Reference Arm Lead 90° 

ChordMusic 4DIN na 5DIN 

ChordMusic 4DIN to 4DIN (Snake 4)

1 m: 23199 zł

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic 5DIN na 5DIN 1m (Snake 5)

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic 4DIN na 1XLR 1m (NAP250)

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic 4DIN to 1XLR 1m para (NAP300/500)
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1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic Digital 1RCA na 1RCA 

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic Digital 1BNC na 1BNC

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic Digital 1BNC na 1RCA

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

ChordMusic Digital 1RCA na 1BNC

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 4DIN → 5DIN

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 4DIN → 4DIN (Naim, Snake 4)

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 5DIN → 5DIN (Naim, Snake 5)

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówkami 4DIN → XLR (Naim, Snake 5), 
przeznaczony dla wzmacniacza NAIM NAP250)

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z zakończeniami 4DIN → XLR (para), 
przeznaczony dla wzmacniaczy NAIM NAP300/500)

Kabel gramofonowy, technicznie tożsamy z kablem ChordMusic 2XLR na 2XLR, ale z końcówką kątową
5DIN (90º)

ChordMusic to nowatorski produkt, stworzony z wykorzystanie zupełnie nowego, fascynującego materiału 
izolacji, który nigdy wcześniej nie był stosowany w audio. Materiał ten to: Taylon – unikalny materiał 
izolacyjny nigdy wcześniej nie stosowany w kablach audio. Taylon to materiał wykorzystywany wyłącznie 
przez firmę Chord. Charakteryzuje się najlepszymi właściwościami pośród wszystkich, jakie kiedykolwiek 
stosowaliśmy.

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic Digital 1RCA na 1RCA, ale z końcówkami BNC → BNC

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic Digital 1RCA na 1RCA, ale z końcówkami BNC → RCA

Technicznie tożsamy z kablem ChordMusic Digital 1RCA na 1RCA, ale z końcówkami RCA → BNC
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ChordMusic Digital 1XLR to 1XLR AES/EBU 

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

11600 zł

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

10490 zł

Kabel LAN powstaje zgodnie z tymi samymi zasadami, których używamy w przypadku innych kabli 
ChordMusic. Posrebrzane przewodniki z miedzi beztlenowej, izolacja Taylon i wielowarstwowe ekranowanie 
działające w szerokim spektrum częstotliwości chronione białą zewnętrzną osłoną z PTFE. Geometria 
przewodnika super ARAY to wersja, którą opracowaliśmy dla kabla strumieniowego Sarum i jest ona 
wyposażona w materiał redukujący szumy oraz zewnętrzną osłonę, których używamy we wszystkich 
kablach ChordMusic. Wtyczka RJ45 jest taka sama, jakiej używamy w naszych innych kablach LAN Tuned i 
Super ARAY. Kabel ten wykonany został z dużą precyzją, styki są pozłacane, korpus jest plastikowy, a nie 
metalowy i został on przez nas zmodyfikowany, abyśmy mogli wlutować przewodniki na miejsce.

ChordMusic Digital Streaming 

ChordMusic Digital USB 

1 m: 23199 zł
Dodatkowy 1 m: 

9280 zł

ChordMusic USB pojawił się podczas odkrywania potencjału kabli do strumieniowego przesyłania dźwięku 
przy użyciu audiofilskich urządzeń z dyskami twardymi (z wyjściami RJ45 i USB), w tym Innuos, Melco, Chord 
Electronics, Devialet itp. ChordMusic USB wykorzystuje warstwę materiału redukującego szumy w 
przewodnikach dodatnich i masowych, dodając kolejną warstwę, która pokrywa przewodniki zasilania 5 V, 
do czego dodaliśmy również geometrię przewodnika USB Super ARAY. Jest tu też warstwa zewnętrznego 
ekranu i wreszcie biały pleciony płaszcz zewnętrzny. Złącza USB typu A i B są posrebrzane, a wszystkie 
przewodniki są lutowane.

Z
A
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1 m: 28999 zł
1,5 m: 34799 zł

2 m: 40599 zł

Dodatkowy 1 m:
11600 zł

Nasz flagowy kabel zasilający wykorzystuje najlepsze materiały i techniki konstrukcyjne. Kable ChordMusic 
mają hybrydową budowę wykorzystującą różne przewody wewnątrz, ekranowanie i konstrukcje ARAY. 
Ogromną uwagę skupiono na materiałach i ekranowaniu, aby zapewnić możliwie najniższy poziom szumów 
w przewodzie uziemiającym. Wszystkie elementy wewnętrzne wykorzystują izolację Taylon zamiast PTFE. Ta 
izolacja, w połączeniu z naszą optymalną konstrukcją ekranowania, na nowo definiuje jakość dźwięku, którą 
możemy zaoferować w kablu zasilającym.

ChordMusic Power lead EU
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2x2 m: 32479 zł
2x2.5 m: 40599 zł

2x3 m: 48719 zł

Dodatkowy 1 m:
mono 8120 zł

Wiedzieliśmy, że różne kombinacje przewodnika i materiału izolacyjnego mają przewidywalne właściwości 
brzmieniowe i dawno temu zdecydowaliśmy się na posrebrzane przewodniki i izolację z PTFE jako 
najbardziej neutralną kombinację, jaką mogliśmy znaleźć, ale mimo to Taylon był objawieniem. Całkowicie 
stabilny fazowo i używany jako dielektryk, pozwolił nam na przygotowanie jednego z najbardziej 
neutralnych i pozbawionych podbarwień kabli, jakie słyszeliśmy.

ChordMusic Speaker Cable

5799 zł

ChordMusic Links widełki na banany x 4, (28 cm od końca wtyków)

7189 zł

ChordMusic Links widełki na banany x 4 (40 cm, Kudos Titan 808)

ChordMusic Links (set of 4)

Dodatkowy 1 m:
11600 zł

Zwory głośnikowe z kabla  Sarum T Speaker Cable o długości 28 cm. Końcówki: 24-karatowe pozłacane 
wtyki bananowe Chord, pozłacane widły na BFA Camcon.

Zwory głośnikowe z kabla  ChordMusic Speaker Cable o długości 40 cm, przeznaczone dla kolumn Kudos 
Titan 808. Końcówki: 24-karatowe pozłacane wtyki bananowe Chord, pozłacane widły na BFA Camcon.
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Sarum T ARAY upgrade

Chord Bridge 272
Chord Bridge Ndac
Chord Bridge NDX T

ChordBurndy 555 (No.2) 1.23 m
ChordBurndy 555 (No.2) additional m

ChordBurndy 555 (No.1) 1.23 m
ChordBurndy 555 (No.1) additional m

ChordBurndy SXPS 1.23 m
ChordBurndy SXPS additional m

ChordBurndy CDS 1.23 m
ChordBurndy CDS additional m

ChordBurndy 252 1.23 m
ChordBurndy 252 addtional m

ChordBurndy 52 1.23 m
ChordBurndy 52 addtional m

ChordBurndy Snaxo/S-Line 1.23 m
ChordBurndy Snaxo/S-Line additional m

ChordBurndy 552 1.23 m
ChordBurndy 552 additional m

ChordBurndy 300 pair 1.23 m
ChordBurndy 300 pair additional m

ChordBurndy 500 pair 1.23 m
ChordBurndy 500 pair additional m

2899 zł
2899 zł
2899 zł

10209 zł
4060 zł

14099 zł
5800 zł

15399 zł
6390 zł

17979 zł
7540 zł

20559 zł
8700 zł

21869 zł
9280 zł

23139 zł
9860 zł

25719 zł
11202 zł

20419 zł
8120 zł

25609 zł
10440 zł

Jest nam niezwykle przyjemnie, że możemy zaproponować użytkownikom Naim Audio nową
i przejrzystą ścieżkę upgrade’u dla ich urządzeń wyposażonych w kable Burndy. Kable Chord Company 
ChordBurndy są dostępne w niestandardowych długościach i szerokiej gamie konfiguracji. Każdy kabel 
jest wykonywany ręcznie na zamówienie i wykorzystuje optymalny system sygnałowy/ekranowania, 
składający się z posrebrzanych miedzianych przewodników, naszej flagowej izolacji Taylon, oplotu 
akustycznego oraz oplotu anty-EMF, a wszystko to zabezpieczone czarną nylonową osłoną zewnętrzną.

Ten projekt był fascynującą podróżą i był dla nas szczególnie przydatny, ponieważ w naszym pokoju 
odsłuchowym używamy wzmacniacz Naim NAP300 wyposażonego w kable Burndy.

Opracowaliśmy kilka prototypów i od razu osiągnęliśmy poprawę w niektórych aspektach dźwięku, 
chcieliśmy jednak, aby kable Burndy dosłownie „przetransformowały” nasz system. Zastosowaliśmy 
więc nasze najlepsze materiały i techniki projektowe, aby stworzyć coś, co przewyższałoby poprzednie 
kable we wszystkich dziedzinach i we wszystkich gatunkach muzycznych. Jedną z takich zmian, 
w modelach serii Naim 500, było zwiększenie grubości miedzi do maksimum, na które pozwalają 
większe piny nowych wtyków DIN.

W zależności od kombinacji sprzętu w kablu Burndy może się znaleźć od siedmiu do dziewiętnastu 
przewodów. ChordBurndy jest konstrukcją wymagającą dużego nakładu czasu i zasobów finansowych, 
ale skok jakości dźwięku jest fundamentalny i dlatego uważamy, że nasze wysiłki okazały się w pełni 
uzasadnione. Kable Burndy budowane są na zamówienie i dostępne są w różnych cenach, w zależności 
od złożoności i liczby potrzebnych przewodów. Jeśli masz szczęście posiadać system hi-fi 
wykorzystujący ten rodzaj połączenia, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą Chord Company i umów się 
na demonstrację lub próbny odsłuch w domu i dowiedz się, co te kable mogą zrobić dla Twojej muzyki.
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2899 złOsiem gigabitowych portów Ethernet 100/1000 Base-T umożliwia podłączenie  nawet najbardziej 
wymagających konfiguracji przesyłania strumieniowego. Znaczące (tj. Słyszalne) ulepszenia można uzyskać 
przy odtwarzaniu muzyki za pośrednictwem serwisów streamiengowych lub muzyki przechowywanej na 
serwerze NAS.

Przełącznik 8switch ma izolację niskich i wysokich szumów elektrycznych, redukując problemy z danymi, 
które często mogą być słyszalne podczas odtwarzania materiału w wysokiej rozdzielczości.

EE 8Switch EU 

5799 zł16Switch to 16-portowy gigabitowy switch sieciowy (GbE) zoptymalizowany pod kątem streamingu muzyki 
i filmów. 16Switch wykorzystuje sprawdzone rozwiązania z mniejszego modelu, 8Switch, będąc idealnym 
produktem przeznaczonym do większych sieci za sprawą dwóch rzędów po osiem wysokiej jakości 
gigabitowych gniazd ethernetowych, które mogą spełniać funkcję dwóch osobnych switchów, z których 
każdy dysponuje ośmioma gniazdami, bądź funkcjonować jako jeden, duży 16-portowy switch.

16Switch został zaprojektowany tak, by zapewnić dobrą izolację od zakłóceń sieciowych i elektrycznych. 
Wykorzystano w nim dwa, wysoce-precyzyjne zegary TCXO (Temperature Compensation Crystal Oscillators) 
działające z precyzją rzędu 0.1ppm (czyli wyraźnie wyższą niż w przypadku zwykłych zegarów, ale także 
standardowych modeli TCXO), co umożliwia temu urządzeniu generowanie wysoce precyzyjnego sygnału 
sieciowego, a to przekłada się na wyższą stabilność sieciowej transmisji sygnału.

Źródło zegara jest izolowane dla każdej strefy sieci, co umożliwia modułom TCXO usuwanie zakłóceń 
związanych z zasilaniem switcha. Zasilanie jest dostarczane przez dwa izolowane zasilacze zasilające każdy z 
ośmioportowych modułów switcha; czyste zasilanie zapewnia lepszą jakość sygnału sieciowego, którą na 
jeszcze wyższy poziom podnosi taktowanie z pomocą wysoceprecyzyjnych zegarów TCXO.

Połączenie sprawdzonych rozwiązań i dbałość o szczegóły w 16Switchu skutkują stabilniejszymi i 
precyzyjniejszymi sygnałami sieciowymi i ich lepszym taktowaniem przez obwody zegara, zapewniając 
znacznie lepszą transmisję danych z mierzalnie mniejszymi błędami jittera.

EE 16Switch EU 
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5799 zł

S6

11599 zł

M6

PowerHAUS

Oparte na oryginalnym projekcie i dostępna w dwóch wersjach obciążalności  prądowej, S6 (Studio) i flagowy M6 (Master),
to sześciogniazdkowe listwy dystrybucyjne PowerHAUS. Są one wynikiem jednej z najdłuższych faz rozwoju produktu,
jakie firma kiedykolwiek podjęła - wstępne badania podjęte zostały już w 2003 roku.
Listwy te zostały zaprojektowane i są montowane w Wielkiej Brytanii. Dostępne są zarówno w specyfikacji brytyjskiej,
jak i europejskiej. Odzwierciedlają one wieloletnią wiedzę firmy Chord na temat przesyłania sygnału i zasilania oraz korzystają 
z MainsARAY, unikalnej wersji sprawdzonej, zastrzeżonej technologii firmy ARAY, która została specjalnie przeprojektowana 
do dystrybucji energii.

Praktycznie każdy element zastosowany przy budowie PowerHAUS jest bezkompromisowy i został wyprodukowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. W związku z tym zarówno M6, jak i S6 unikają stosowania szumiących filtrów, neonowych 
wskaźników zasilania i przełączników, ponieważ wszystkie one obniżają jakość dźwięku. Ich solidna aluminiowa konstrukcja 
minimalizuje również efekt mikrofonowania.

Specyfikacja techniczna
Sześć gniazd zasilających (UK lub Schuko) |Gniazdo IEC: 16 A |Obciążalność: 13 A (UK)/16 A(EU)
Napięcie zasilające: 100-250 V | Częstotliwość: 50/60 Hz
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GroundAray

ChordOhmic Ground ARAY - RCA

ChordOhmic Ground ARAY - XLR Male
ChordOhmic Ground ARAY - XLR Female

ChordOhmic Ground ARAY - DIN

ChordOhmic Ground ARAY - BNC

ChordOhmic Ground ARAY - USB

ChordOhmic Ground ARAY - RJ45

ChordOhmic Ground ARAY - HDMI

Zaawansowana redukcja szumów o wysokiej częstotliwości - wtyczki zmniejszające szumy sygnału urządzeń audio.
GroundARAY to produkt nowej generacji służący do redukcji szumów o wysokiej częstotliwości, który podłącza się do nieużywanych gniazd 
w sprzęcie audio-wideo. Rozwiązanie to oferuje ścieżkę o niskiej impedancji dla szumu HF, znacząco obniżając poziom szumów produktu 
danego urządzenia. Każdy wtyk GroundARAY jest budowany ręcznie w fabryce Chord Company w Wiltshire, łącznie z samymi komponentami 
systemu. GroundARAY składa się z szeregu urządzeń absorpcyjnych połączonych za pomocą wysoce zaawansowanego systemu 
podwójnego złącza o bardzo dużej przepustowości. Złącza wykonane są w wysokim standardzie, co wymaga czasochłonnego ręcznego 
montażu przez techników fabrycznych. Choć z pozoru wydaje się to fanaberią, elementy tego typu od lat stosowane są w przemyśle 
medycznym i obronnym. The Chord Company jest firmą wywodzącą się z branży profesjonalnego audio i nigdy nie oferuje czegoś, co nie 
przeszło rygorystycznych testów pomiarowych i odsłuchowych w jej siedzibie. Technika stojąca za GroundARAY okazała się prawdziwym 
objawieniem dla jej inżynierów i pozwoliła na dodatkowe obniżenie szumów w systemie audio, do czego dążą stosując ekranowania we 
wszystkich typach swoich kabli.

3189 zł

3189 zł
3189 zł

3189 zł

3189 zł

3189 zł

3189 zł

3189 zł
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2609 zł- odlewane z tytanu
- wykonane ręcznie w Japonii
- średnica: 50mm
- maksymalne obciążenie 50kg
- samoprzylegające filcowe podkładki dla  zminimalizowania wibracj

Silent Mount - Stainless SM7 (Pack of 4)

2319 zł

3769 zł

1159 zł

- odlewane z oczyszczonej stali
- wykonane ręcznie w Japonii
- średnica: 70mm
- maksymalne obciążenie 50kg
- samoprzylegające filcowe podkładki dla  zminimalizowania wibracji.

- odlewane z oczyszczonej stali
- wykonane ręcznie w Japonii
- średnica: 50mm
- maksymalne obciążenie 50kg
- samoprzylegające filcowe podkładki dla zminimalizowania wibracji.

Płyn ChordOhmic oparty jest na polimerach, wypełniających ubytki i mikropory na powierzchniach wtyków 
i gniazd, tworząc większą powierzchnię styku, a tym samym poprawiając jakość połączenia: im niższa 
rezystancja przejścia, tym wyższy prąd (sygnał). ChordOhmic Transmission Fluid firmy Chord różni się od 
innych produktów tego typu tym, że jego formuła zaczyna działać już przy bardzo niskich progach napięcia, 
a przy starannym stosowaniu ma bardzo długą żywotność.

Silent Mount - Stainless SM5A (Pack of 4)

Silent Mount - Titanium SMT5P4 (Packof 4)

ChordOhmic Transmission Fluid
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Niedrogi, łatwy w montażu kabel o świetnym dźwięku, przeznaczony do różnych pomieszczeń, teraz z 
nowym dielektrykiem XLPE. 2 żyły z przewodnikami o średnicy AWG16z cynowanej miedzi. Idealny wybór 
do połączenia głośników surround w zestawach kina domowego i systemach audio wymagających długich 
odcinków kabli głośnikowych. Szpule 152 m.

Leyline2X Speaker Cable 

1 mb: 29 zł

Przewodniki: 2 x 18AWG, wielożyłowy przewodnik z miedzi beztlenowej OFC, konfiguracja splecionych 
przewodników. Izolacja: FEP etylen propylen fluorowy. Czerwony plus, biały minus. Płaszcz PVC, szerokość 
3,8mm, kolor biały, szpule 100m.

Przewodnik z posrebrzanej miedzi beztlenowej 16AWG, konfiguracja skręconych przewodników, izolacja 
teflonowa. Przewodniki otulone silikonem dla zredukowania mechanicznych szumów. Szerokość 6mm, duża 
elastyczność, kolor biały, szpule 60m.

Przewodnik z posrebrzanej miedzi beztlenowej 12AWG, konfiguracja skręconych przewodników, izolacja 
teflonowa. Przewodniki otulone silikonem dla zredukowania mechanicznych szumów. Poprawia dynamikę 
systemu i składowe niskich częstotliwości. Szerokość 8mm, kolor biały.

Sarsen 100

RumourX

OdysseyX

1 mb: 58 zł

1 mb: 120 zł

1 mb: 175 zł

Leyline4X Speaker Cable 

1 mb: 58 złNiedrogi, łatwy w montażu kabel o świetnym dźwięku, przeznaczony do różnych pomieszczeń, teraz z 
nowym dielektrykiem XLPE. 4 żyły z przewodnikami z cynowanej miedzi. Idealny wybór do połączenia 
głośników surround w zestawach kina domowego i systemach audio wymagających długich odcinków kabli 
głośnikowych. Szpule 152 m.
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4 szt.: 160 złKomplet 4szt. wtyków Banana Plug Grub Screw zapakowany w plastikowej tubce.

Banana Plug Kit - 4 Screw Type

1 szt.: 40 zł

1 szt.: 40 zł

1 szt.: 50 zł

1 szt.: 140 zł

Posrebrzany wtyk bananowy 4 mm w kolorze czerwonym lub czarnym w 2 wersjach: do lutowania lub do 
zaciskania.

Posrebrzany wtyk widełkowy do w kolorze czerwonym lub czarnym do zakręcania

Banana Plug - Screw Type, Red

Banana Plug - Screw Type, Black

ChordOhmic Silver Banana SHORT CRIMP RED & Black ABS Cap

ChordOhmic Silver Spade with Red / Black Cap

Komplet 4szt. wtyków Banana Plug Grub Screw zapakowany w plastikowej tubce.

Komplet 4szt. wtyków Banana Plug Grub Screw zapakowany w plastikowej tubce.
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