HDMI KABELY
QE3260 (0.6m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 0.6m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QE3262 (1.0m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QE3264 (1.5m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

2 290 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 892,56 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037881

2 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037898

2 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 223,14 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037904
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QE3266 (2.0m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QE3268 (3.0m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 3.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QE3200 (0.6m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 0.6m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

24AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

2 890 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 388,43 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037911

3 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 636,36 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037928

1 890 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 561,98 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694009789
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QE3201 (1.0m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QE3202 (1.5m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QE3203 (2.0m)
QED REFERENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

24AWG měděný vodič o čistotě 99,999%
směrová konstrukce
plně kompatibilní s HDMI 2.0
TMDS - samostatně stíněné vodiče pro zajištění maximální integrity signálu
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
certifikovaný autorizovaným testovacím centrem jako High Speed HDMI
kabel
Pixel Clock 340MHz
Šířka pásma: 10.2Gbps (testováno nezávisle až do 21.9Gbps)
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D TV
kompatibilita se signálem 2K, 4K
Certifikát Deep Colour
ultra nízké vlastní vibrace
integrovaný pasivní ekvalizér
požadovaná instalační vzdálenost od stěny: 95mm
poloměr ohybu kabelu: 8 mm
doživotní záruka na výrobní vady

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

2 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 809,92 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694009796

2 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694009802

2 790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 305,79 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694009819
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QE7400 (1.0m FLAT)
QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QE7401 (1.5m FLAT)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QE7402 (2.0m FLAT)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QE7404 (5.0m FLAT)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 5.0m
•
•
•
•
•
•
•

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QE7500 (1.0m FLAT GPH)
QED PERFORMANCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

818,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041710

1 090 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

900,83 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041727

1 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041734

1 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 644,63 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041758

1 090 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

900,83 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041765
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QE7501 (1.5m FLAT GPH)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QE7502 (2.0m FLAT GPH)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QE7503 (3.0m FLAT GPH)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 3.0m
•
•
•
•
•
•
•

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QE7504 (5.0m FLAT GPH)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 5.0m
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

26AWG, 99,999% bezkyslíkatá měd
Plochá flexibilní geometrie
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI Kabel s Ethernetem
Pixel Clock 340MHz, Data Rate 10.2Gb / s
Nezávisle testován až do 15.9Gb/s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

1 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041772

1 290 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 066,12 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041789

1 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 231,40 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041796

1 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 644,63 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041802
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QE6005 (0.6m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 0.6m
•
•
•
•
•
•
•
•

26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI kabel
Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
Velmi nízký jitter

QE6006 (1.0m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•

26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI kabel
Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
Velmi nízký jitter

QE6010 (1.5m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•

26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI kabel
Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
Velmi nízký jitter

QE6007 (2.0m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•

26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI kabel
Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
Velmi nízký jitter

QE6008 (3.0m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 3.0m
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI kabel
Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

652,89 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041000

990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

818,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041017

1 090 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

900,83 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041055

1 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041024

1 390 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 148,76 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041031
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QE6009 (5.0m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 5.0m
•
•
•
•
•
•
•
•

26 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané do délky 3m
24 AWG 99,999% bezkyslíkaté měděné vodiče používané pro délky nad 3m
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
Certifikovaný High Speed HDMI kabel
Pixel Clock 340MHz, rychlost dat 10.2Gb / s
HDMI 1.4 a 3D TV kompatibilní
Velmi nízký jitter

QE6011 (8.0m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 8.0m
• Směrový HDMI kabel
• vestavěná aktivní filtrační technologie, umožňující přenos obrazu 4K a 3D do
vzdálenosti až 15 metrů
• nevyžaduje externí zdroj napájení
• HDMI Ethernet Channel
• Audio Return Channel (ARC)
• HDMI 1.4 standard, kompatibilit s 3D
• Certifikát Deep Colour a xvColour
• Nízká úroveň vibrací

QE6012 (10.0m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 10.0m
• Směrový HDMI kabel
• vestavěná aktivní filtrační technologie, umožňující přenos obrazu 4K a 3D do
vzdálenosti až 15 metrů
• nevyžaduje externí zdroj napájení
• HDMI Ethernet Channel
• Audio Return Channel (ARC)
• HDMI 1.4 standard, kompatibilit s 3D
• Certifikát Deep Colour a xvColour
• Nízká úroveň vibrací

QE6013 (12.0m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 12.0m
• Směrový HDMI kabel
• vestavěná aktivní filtrační technologie, umožňující přenos obrazu 4K a 3D do
vzdálenosti až 15 metrů
• nevyžaduje externí zdroj napájení
• HDMI Ethernet Channel
• Audio Return Channel (ARC)
• HDMI 1.4 standard, kompatibilit s 3D
• Certifikát Deep Colour a xvColour
• Nízká úroveň vibrací

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

1 790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 479,34 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041048

4 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 876,03 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041062

5 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 702,48 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041079

6 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 363,64 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041086
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QE6014 (15.0m)
QED PERFORMENCE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED
[HDMI M - HDMI M] - 15.0m
• Směrový HDMI kabel
• vestavěná aktivní filtrační technologie, umožňující přenos obrazu 4K a 3D do
vzdálenosti až 15 metrů
• nevyžaduje externí zdroj napájení
• HDMI Ethernet Channel
• Audio Return Channel (ARC)
• HDMI 1.4 standard, kompatibilit s 3D
• Certifikát Deep Colour a xvColour
• Nízká úroveň vibrací

QE5011 (1.0m)
QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI
M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
ultra flexibilní vodič s malými konektory
Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
Pečlivé stínění
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Datová propustnost 10.2Gbp / s
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
nízké vibrace (jitter)
doživotní záruka na výrobní vady
K dispozici v černé barvě

QE5012 (1.0m)
QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI
M - HDMI M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
ultra flexibilní vodič s malými konektory
Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
Pečlivé stínění
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Datová propustnost 10.2Gbp / s
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
nízké vibrace (jitter)
doživotní záruka na výrobní vady
K dispozici v černé barvě

QE5013 (1.5m)
QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI
M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
ultra flexibilní vodič s malými konektory
Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
Pečlivé stínění
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Datová propustnost 10.2Gbp / s
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
nízké vibrace (jitter)
doživotní záruka na výrobní vady
K dispozici v černé barvě

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

7 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 190,08 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041093

790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

652,89 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008928

790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

652,89 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008966

890 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

735,54 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008935
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QE5014 (1.5m)
QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI
M - HDMI M] - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
ultra flexibilní vodič s malými konektory
Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
Pečlivé stínění
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Datová propustnost 10.2Gbp / s
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
nízké vibrace (jitter)
doživotní záruka na výrobní vady
K dispozici v černé barvě

QE5015 (2.0m)
QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI
M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
ultra flexibilní vodič s malými konektory
Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
Pečlivé stínění
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Datová propustnost 10.2Gbp / s
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
nízké vibrace (jitter)
doživotní záruka na výrobní vady
K dispozici v černé barvě

QE5016 (2.0m)
QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI
M - HDMI M] - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
ultra flexibilní vodič s malými konektory
Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
Pečlivé stínění
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Datová propustnost 10.2Gbp / s
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
nízké vibrace (jitter)
doživotní záruka na výrobní vady
K dispozici v černé barvě

QE5017 (3.0m)
QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI
M - HDMI M] - 3.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
ultra flexibilní vodič s malými konektory
Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
Pečlivé stínění
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Datová propustnost 10.2Gbp / s
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
nízké vibrace (jitter)
doživotní záruka na výrobní vady
K dispozici v černé barvě

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

890 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

735,54 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008973

990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

818,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008942

990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

818,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008980

1 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008959
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QE5018 (3.0m)
QED PROFILE HDMI kabel HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI
M - HDMI M] - 3.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HDMI kabel, měděné vodiče o čistotě 99,999%
ultra flexibilní vodič s malými konektory
Minimální instalační vzdálenost od zdi - 40 mm
Pečlivé stínění
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel (ARC)
Pixel Clock 340MHz,
Datová propustnost 10.2Gbp / s
HDMI 1.4 standard, kompatibilita s 3D televizory a 4K rozlišením
nízké vibrace (jitter)
doživotní záruka na výrobní vady
K dispozici v černé barvě

1 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008997

OPTICKÉ DIGITÁLNÍ KABELY TOSLINK
QE3306 (0.6m)
QED REFERENCE optický Quartz kabel - 0.6m
•
•
•
•
•
•
•
•

unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
přesný index lomu pro snížení útlumu
velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
Velmi nízké vibrace (jitter)
fluorovaný polymerový plášť kabelu
využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
Pozlacený Toslink konektor
Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

QE3310 (1.0m)
QED REFERENCE optický Quartz kabel - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•

unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
přesný index lomu pro snížení útlumu
velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
Velmi nízké vibrace (jitter)
fluorovaný polymerový plášť kabelu
využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
Pozlacený Toslink konektor
Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

QE3315 (1.5m)
QED REFERENCE optický Quartz kabel - 1.5m
•
•
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
přesný index lomu pro snížení útlumu
velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
Velmi nízké vibrace (jitter)
fluorovaný polymerový plášť kabelu
využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
Pozlacený Toslink konektor
Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

3 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 636,36 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037249

3 590 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 966,94 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037256

3 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037263

10. Strana

QE3320 (2.0m)
QED REFERENCE optický Quartz kabel - 2.0m
•
•
•
•
•
•
•
•

unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
přesný index lomu pro snížení útlumu
velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
Velmi nízké vibrace (jitter)
fluorovaný polymerový plášť kabelu
využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
Pozlacený Toslink konektor
Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

QE3330 (3.0m)
QED REFERENCE optický Quartz kabel - 3.0m
•
•
•
•
•
•
•
•

unikátní boro-silikátové skelné vlákno (GOF)
přesný index lomu pro snížení útlumu
velmi nízká ztráta signálu (<0,03dB / m)
Velmi nízké vibrace (jitter)
fluorovaný polymerový plášť kabelu
využívá kevlarových vláken pro zvýšení pevnosti v tahu
Pozlacený Toslink konektor
Přesné a stabilní připojení k CD, DVD, TV, zesilovači nebo AV přijímači

QE7100 (1.0m)
QED PERFORMANCE Optical Mini Cable - 1.0m
• Performance Graphite Optical cable allows you to experience superior sound
when connecting Apple devices, DAC's, TVs, CD players and Blu-rayTM
players to amplifiers or receivers.
• Plastic Optical Fibre (POF) core
• Stepped Refractive index
• Fluorinated Polymer Cladding Material
• 24K gold plated Toslink - mini Toslink connectors
• Precision engineered plug with integrated grip
• Attenuation ‹ 0.15dB/m (650nm)
• Numerical Aperture 0.5
• Minimum bend radius 9mm
• QED Lifetime Guarantee
• Lenght: 1.0 m

4 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 876,03 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037270

5 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 950,41 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037287

1 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 231,40 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041550

hmotnost netto: 0,20 kg

QE7101 (1.5m)
QED PERFORMANCE Optical Mini Cable - 1.5m
• Performance Graphite Optical cable allows you to experience superior sound
when connecting Apple devices, DAC's, TVs, CD players and Blu-rayTM
players to amplifiers or receivers.
• Plastic Optical Fibre (POF) core
• Stepped Refractive index
• Fluorinated Polymer Cladding Material
• 24K gold plated Toslink - mini Toslink connectors
• Precision engineered plug with integrated grip
• Attenuation ‹ 0.15dB/m (650nm)
• Numerical Aperture 0.5
• Minimum bend radius 9mm
• QED Lifetime Guarantee
• Lenght: 1.0 m

1 590 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 314,05 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041567

hmotnost netto: 0,20 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE7102 (2.0m)
QED PERFORMANCE Optical Mini Cable - 2.0m
• Performance Graphite Optical cable allows you to experience superior sound
when connecting Apple devices, DAC's, TVs, CD players and Blu-rayTM
players to amplifiers or receivers.
• Plastic Optical Fibre (POF) core
• Stepped Refractive index
• Fluorinated Polymer Cladding Material
• 24K gold plated Toslink - mini Toslink connectors
• Precision engineered plug with integrated grip
• Attenuation ‹ 0.15dB/m (650nm)
• Numerical Aperture 0.5
• Minimum bend radius 9mm
• Lenght: 1.0 m

1 790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 479,34 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041574

hmotnost netto: 0,20 kg

QE7103 (3.0m)
QED PERFORMANCE Optical Mini Cable - 3.0m
• Performance Graphite Optical cable allows you to experience superior sound
when connecting Apple devices, DAC's, TVs, CD players and Blu-rayTM
players to amplifiers or receivers.
• Plastic Optical Fibre (POF) core
• Stepped Refractive index
• Fluorinated Polymer Cladding Material
• 24K gold plated Toslink - mini Toslink connectors
• Precision engineered plug with integrated grip
• Attenuation ‹ 0.15dB/m (650nm)
• Numerical Aperture 0.5
• Minimum bend radius 9mm
• Lenght: 1.0 m

1 890 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 561,98 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041581

hmotnost netto: 0,20 kg

QE6600 (1.0m)
QED PERFORMANCE optický kabel - 1.0m
•
•
•
•

Vysoce kvalitní jádro ze skelných vláken
Vnější ochranný plášť z PVC
přesný Toslink konektor
Poskytuje spolehlivé připojení k DVD přehrávači, digitální TV, nebo herní
konzoly, k zesilovači nebo AV přijímači

1 590 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 314,05 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041307

hmotnost netto: 0,20 kg

QE6601 (1.5m)
QED PERFORMANCE optický kabel - 1.5m
•
•
•
•

Vysoce kvalitní jádro ze skelných vláken
Vnější ochranný plášť z PVC
přesný Toslink konektor
Poskytuje spolehlivé připojení k DVD přehrávači, digitální TV, nebo herní
konzoly, k zesilovači nebo AV přijímači

1 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 396,69 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041314

hmotnost netto: 0,20 kg

QE6602 (2.0m)
QED PERFORMANCE optický kabel - 2.0m
•
•
•
•

Vysoce kvalitní jádro ze skelných vláken
Vnější ochranný plášť z PVC
přesný Toslink konektor
Poskytuje spolehlivé připojení k DVD přehrávači, digitální TV, nebo herní
konzoly, k zesilovači nebo AV přijímači

1 790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 479,34 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041321

hmotnost netto: 0,20 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE6603 (3.0m)
QED PERFORMANCE optický kabel - 3.0m
•
•
•
•

Vysoce kvalitní jádro ze skelných vláken
Vnější ochranný plášť z PVC
přesný Toslink konektor
Poskytuje spolehlivé připojení k DVD přehrávači, digitální TV, nebo herní
konzoly, k zesilovači nebo AV přijímači

1 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 644,63 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041338

hmotnost netto: 0,20 kg

QE5061 (1.0m)
QED PROFILE optický kabel - 1.0m
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
tvarovaný konektor pro snadnou manipulaci
optické vlákno splňující nejpřísnější technologické standardy
Doživotní záruka

590 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

487,60 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008126

hmotnost netto: 0,06 kg

QE5066 (2.0m)
QED PROFILE optický kabel - 2.0m
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
tvarovaný konektor pro snadnou manipulaci
optické vlákno splňující nejpřísnější technologické standardy
Doživotní záruka

690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

570,25 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008133

hmotnost netto: 0,06 kg

QE5071 (3.0m)
QED PROFILE optický kabel - 3.0m
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
tvarovaný konektor pro snadnou manipulaci
optické vlákno splňující nejpřísnější technologické standardy
Doživotní záruka

790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

652,89 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008140

hmotnost netto: 0,06 kg

QE5076 (5.0m)
QED PROFILE optický kabel - 5.0m
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
tvarovaný konektor pro snadnou manipulaci
optické vlákno splňující nejpřísnější technologické standardy
Doživotní záruka

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

1 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008157
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KABELY PRO SUBWOOFER
QE3230 (3.0m)
QED REFERENCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 3.0m
• Referenční kabel Subwoofer 40 QED je konstruován s velmi nízkou vlastní
kapacitou, protože hodnota této veličiny byla definována jako klíčová pro
zachování nejjemnějších atributů reprodukce
• Nový konektor Analoc ™ je konstruován z velmi čisté mědi, namísto obvyklé
mosazi, pro zachování věrného zvuku je klíčové omezení výřivých proudů,
které ovlivňují časování zvukového signálu.
• Komplementární technologie Dirigent ™ - dva postříbřené měděné vodiče z
bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999% (SPOFC)
Různý průměr vodičů
zajišťuje odstranění chyby v časování, stejně jako kombinace zinko
manganového feritu, podílející se na pohlcování veškerých
vysokofrekvenčních rušivých signálů
• Dielektrikum z pěnového polyetylenu (PE) - pro maximálně čistý zvuk
• Plášť z bezkyslíkatého OFC o čistotě 99.999% poskytuje 100% stínění proti
elektromagnetickému smogu
• 24karátovým zlatem pozlacený RCA Analoc ™ QED konektor s kontaktem z
velmi čisté mědi, prostřední pin s dutou konstrukcí pro další omezení vzniku
vířivých proudů.
• Doživotní záruka QED

2 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 223,14 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037560

hmotnost netto: 0,28 kg

QE3232 (6.0m)
QED REFERENCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 6.0m
• Referenční kabel Subwoofer 40 QED je konstruován s velmi nízkou vlastní
kapacitou, protože hodnota této veličiny byla definována jako klíčová pro
zachování nejjemnějších atributů reprodukce
• Nový konektor Analoc ™ je konstruován z velmi čisté mědi, namísto obvyklé
mosazi, pro zachování věrného zvuku je klíčové omezení výřivých proudů,
které ovlivňují časování zvukového signálu.
• Komplementární technologie Dirigent ™ - dva postříbřené měděné vodiče z
bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999% (SPOFC)
Různý průměr vodičů
zajišťuje odstranění chyby v časování, stejně jako kombinace zinko
manganového feritu, podílející se na pohlcování veškerých
vysokofrekvenčních rušivých signálů
• Dielektrikum z pěnového polyetylenu (PE) - pro maximálně čistý zvuk
• Plášť z bezkyslíkatého OFC o čistotě 99.999% poskytuje 100% stínění proti
elektromagnetickému smogu
• 24karátovým zlatem pozlacený RCA Analoc ™ QED konektor s kontaktem z
velmi čisté mědi, prostřední pin s dutou konstrukcí pro další omezení vzniku
vířivých proudů.
• Doživotní záruka QED

3 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037577

hmotnost netto: 0,28 kg

QE3234 (10.0m)
QED REFERENCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] –
10.0m
• Referenční kabel Subwoofer 40 QED je konstruován s velmi nízkou vlastní
kapacitou, protože hodnota této veličiny byla definována jako klíčová pro
zachování nejjemnějších atributů reprodukce
• Nový konektor Analoc ™ je konstruován z velmi čisté mědi, namísto obvyklé
mosazi, pro zachování věrného zvuku je klíčové omezení výřivých proudů,
které ovlivňují časování zvukového signálu.
• Komplementární technologie Dirigent ™ - dva postříbřené měděné vodiče z
bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999% (SPOFC)
Různý průměr vodičů
zajišťuje odstranění chyby v časování, stejně jako kombinace zinko
manganového feritu, podílející se na pohlcování veškerých
vysokofrekvenčních rušivých signálů
• Dielektrikum z pěnového polyetylenu (PE) - pro maximálně čistý zvuk
• Plášť z bezkyslíkatého OFC o čistotě 99.999% poskytuje 100% stínění proti
elektromagnetickému smogu
• 24karátovým zlatem pozlacený RCA Analoc ™ QED konektor s kontaktem z
velmi čisté mědi, prostřední pin s dutou konstrukcí pro další omezení vzniku
vířivých proudů.
• Doživotní záruka QED

5 290 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 371,90 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037584

hmotnost netto: 0,28 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE6300 (3.0m)
QED PERFORMANCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] –
3.0m
•
•
•
•
•
•

vodiče z 99,999% bezkyslíkaté mědi
Symetrická geometrie twisted pair
Dvojité magnetické stínění pro zachování správné integrity signálu
24k pozlacené RCA konektory
Přesně vyrobená zástrčka s integrovanou rukojetí
Doživotní záruka na výrobní vady

1 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 396,69 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041178

hmotnost netto: 0,28 kg

QE6301 (6.0m)
QED PERFORMANCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] –
6.0m
•
•
•
•
•
•

vodiče z 99,999% bezkyslíkaté mědi
Symetrická geometrie twisted pair
Dvojité magnetické stínění pro zachování správné integrity signálu
24k pozlacené RCA konektory
Přesně vyrobená zástrčka s integrovanou rukojetí
Doživotní záruka na výrobní vady

2 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041185

hmotnost netto: 0,33 kg

QE6302 (10.0m)
QED PERFORMANCE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] –
10.0m
•
•
•
•
•
•

vodiče z 99,999% bezkyslíkaté mědi
Symetrická geometrie twisted pair
Dvojité magnetické stínění pro zachování správné integrity signálu
24k pozlacené RCA konektory
Přesně vyrobená zástrčka s integrovanou rukojetí
Doživotní záruka na výrobní vady

3 790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 132,23 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041192

hmotnost netto: 0,40 kg

QE5101 (3.0m)
QED PROFILE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 3.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
tvarovaný mikro konektor
Vysoce flexibilní bezkyslíkatý měděný vodič o čistotě 99,999%
Stínění pro lepší ochranu signálu
doživotní záruka na výrobní vady

790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

652,89 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008201

hmotnost netto: 0,06 kg

QE5106 (6.0m)
QED PROFILE subwooferový kabel [RCA M - RCA M] – 6.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
tvarovaný mikro konektor
Vysoce flexibilní bezkyslíkatý měděný vodič o čistotě 99,999%
Stínění pro lepší ochranu signálu
doživotní záruka na výrobní vady

1 090 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

900,83 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008218

hmotnost netto: 0,06 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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RCA AUDIO KABELY
QE2440 (0.6m)
QED SIGNATURE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA
M] - 0.6m
• Špičkový audio kabel z postříbřených měděných vodičů s čistotou 99,999%
(OFC), dielektrikum pěnový polyetylen
• Vynikající stínění pro zachování maximální integrity signálu a omezení
průniku elektromagnetického smogu do signálu
• Rhodiované RCA konektory, 8 segmentový kontakt s přípojným místem,
dělený středový pin zajišťující bezztrátový přenos signálu.
• 6-ti žilová vnitřní konstrukce, spolehlivé připojení CD nebo DVD přehrávače k
zesilovači nebo AV přijímači

6 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 776,86 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037348

hmotnost netto: 0,21 kg

QE2445 (1.0m)
QED SIGNATURE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA
M] - 1.0m
• Špičkový audio kabel z postříbřených měděných vodičů s čistotou 99,999%
(OFC), dielektrikum pěnový polyetylen
• Vynikající stínění pro zachování maximální integrity signálu a omezení
průniku elektromagnetického smogu do signálu
• Rhodiované RCA konektory, 8 segmentový kontakt s přípojným místem,
dělený středový pin zajišťující bezztrátový přenos signálu.
• 6-ti žilová vnitřní konstrukce, spolehlivé připojení CD nebo DVD přehrávače k
zesilovači nebo AV přijímači

7 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 603,31 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037355

hmotnost netto: 0,21 kg

QE2448 (3.0m)
QED SIGNATURE Špičkový stereo kabel SIGNATURE [2x RCA M
- 2x RCA M] - 3.0m
• Špičkový audio kabel z postříbřených měděných vodičů s čistotou 99,999%
(OFC), dielektrikum pěnový polyetylen
• Vynikající stínění pro zachování maximální integrity signálu a omezení
průniku elektromagnetického smogu do signálu
• Rhodiované RCA konektory, 8 segmentový kontakt s přípojným místem,
dělený středový pin zajišťující bezztrátový přenos signálu.
• 6-ti žilová vnitřní konstrukce, spolehlivé připojení CD nebo DVD přehrávače k
zesilovači nebo AV přijímači

9 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 256,20 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037362

hmotnost netto: 0,21 kg

QE2450 (0.6m)
QED REFERENCE Špičkový stereo kabel AUDIO 40 [2x RCA M 2x RCA M] - 0.6m
• Špičkový audio kabel, postříbřené vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě
99,999%
• symetrická konstrukce
• Oplet s dvojitým stíněním o čistotě 99,999%, potažený fólií z Mylaru
• kontaktní plocha RCA konektoru z 8-segmentového kroužku pozlaceného 24
karátovým zlatem pro spolehlivé spojení
• Snadná manipulace díky anatomickému vytvarování konektoru

3 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 884,30 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037300

hmotnost netto: 0,21 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE2453 (1.0m)
QED REFERENCE Špičkový stereo kabel AUDIO 40 [2x RCA M 2x RCA M] - 1.0m
• Špičkový audio kabel, postříbřené vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě
99,999%
• symetrická konstrukce
• Oplet s dvojitým stíněním o čistotě 99,999%, potažený fólií z Mylaru
• kontaktní plocha RCA konektoru z 8-segmentového kroužku pozlaceného 24
karátovým zlatem pro spolehlivé spojení
• Snadná manipulace díky anatomickému vytvarování konektoru

3 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037317

hmotnost netto: 0,21 kg

QE2455 (3.0m)
QED REFERENCE Špičkový stereo kabel EVOLUTION [2x RCA M
- 2x RCA M] - 3.0m
• Špičkový audio kabel, postříbřené vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě
99,999%
• symetrická konstrukce
• Oplet s dvojitým stíněním o čistotě 99,999%, potažený fólií z Mylaru
• kontaktní plocha RCA konektoru z 8-segmentového kroužku pozlaceného 24
karátovým zlatem pro spolehlivé spojení
• Snadná manipulace díky anatomickému vytvarování konektoru

4 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 123,97 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037324

hmotnost netto: 0,21 kg

QE6110 (0.6m)
QED PERFORMANCE AUDIO 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA
M - 2x RCA M] - 0.6m
• Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
• Bezkyslíkatá měď o čistotě 99.999%
• Technologie QED Complemntary Dirigent zachovává správné časování
signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů
optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
• dvojité stínění
• QED patentovanýépozlacené konektory Anamate ™
• Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství
vysokofrekvenčního rušení z okolí
• Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému
zařízení
• průřez vodiče: 0,30mm2
• kapacita: 76pF / m
• indukce: 0.37uH / m
• Odpor: 0,072 Ohm
• Index rozptylu (10kHz): 0,0059
• Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

1 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 231,40 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041826

hmotnost netto: 0,15 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE6112 (1.0m)
QED PERFORMANCE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x
RCA M] - 1.0m
• Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
• Bezkyslíkatá měď o čistotě 99.999%
• Technologie QED Complemntary Dirigent zachovává správné časování
signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů
optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
• dvojité stínění
• QED patentovanýépozlacené konektory Anamate ™
• Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství
vysokofrekvenčního rušení z okolí
• Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému
zařízení
• průřez vodiče: 0,30mm2
• kapacita: 76pF / m
• indukce: 0.37uH / m
• Odpor: 0,072 Ohm
• Index rozptylu (10kHz): 0,0059
• Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

1 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 396,69 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041833

hmotnost netto: 0,15 kg

QE6114 (2.0m)
QED PERFORMANCE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x
RCA M] - 2.0m
• Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
• Bezkyslíkatá měď o čistotě 99.999%
• Technologie QED Complemntary Dirigent zachovává správné časování
signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů
optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
• dvojité stínění
• QED patentovanýépozlacené konektory Anamate ™
• Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství
vysokofrekvenčního rušení z okolí
• Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému
zařízení
• průřez vodiče: 0,30mm2
• kapacita: 76pF / m
• indukce: 0.37uH / m
• Odpor: 0,072 Ohm
• Index rozptylu (10kHz): 0,0059
• Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

1 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 644,63 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041840

hmotnost netto: 0,15 kg

QE6116 (3.0m)
QED PERFORMANCE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x
RCA M]
• Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
• Bezkyslíkatá měď o čistotě 99.999%
• Technologie QED Complemntary Dirigent zachovává správné časování
signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů
optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
• dvojité stínění
• QED patentovanýépozlacené konektory Anamate ™
• Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství
vysokofrekvenčního rušení z okolí
• Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému
zařízení
• průřez vodiče: 0,30mm2
• kapacita: 76pF / m
• indukce: 0.37uH / m
• Odpor: 0,072 Ohm
• Index rozptylu (10kHz): 0,0059
• Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm

2 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041857

hmotnost netto: 0,15 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE6118 (50m)
QED PERFORMANCE 40 Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x
RCA M] - 50.0m

2 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

• Vysoce kvalitní analogový RCA kabel
• Bezkyslíkatá měď o čistotě 99.999%
• Technologie QED Complemntary Dirigent zachovává správné časování
signálu a původní mikrodinamiku, dvojité vodiče různých průměrů
optimalizují přenos nízkých a vysokých frekvencí
• dvojité stínění
• QED patentovanýépozlacené konektory Anamate ™
• Oplet s přísadami zinku a manganu absorbují maximální množství
vysokofrekvenčního rušení z okolí
• Spolehlivé připojení k CD přehrávači, tuneru nebo jinému zvukovému
zařízení
• průřez vodiče: 0,30mm2
• kapacita: 76pF / m
• indukce: 0.37uH / m
• Odpor: 0,072 Ohm
• Index rozptylu (10kHz): 0,0059
• Jmenovitý vnější průměr: 8,0 mm
hmotnost netto: 0,15 kg

QE6100 (0.6m)
QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA
M] - 0.6m
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě až 99,999%
Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísla 8
symetrický twisted pair vodič
dvojité stínění zlepšující integritu signálu
Pozlacené RCA konektory (24 karátů) pro spolehlivé připojení
ergonomicky tvarovaný pozinkované konektor
konektor s anatomickým tvarováním pro snadnou manipulaci
izolace LDPE
Poskytuje spolehlivé připojení k CD, DVD, tuneru nebo jinému zvukovému
zařízení
• Směrově orientovaný

QE6101 (1.0m)
QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA
M] - 1.0m
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě až 99,999%
Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísla 8
symetrický twisted pair vodič
dvojité stínění zlepšující integritu signálu
Pozlacené RCA konektory (24 karátů) pro spolehlivé připojení
ergonomicky tvarovaný pozinkované konektor
konektor s anatomickým tvarováním pro snadnou manipulaci
izolace LDPE
Poskytuje spolehlivé připojení k CD, DVD, tuneru nebo jinému zvukovému
zařízení
• Směrově orientovaný

QE5021 (1.0m)
QED PROFILE Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] 1.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

890 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

735,54 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041109

1 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041116

690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

570,25 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008041

hmotnost netto: 0,06 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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QE5026 (2.0m)
QED PROFILE Špičkový stereo kabel [2x RCA M - 2x RCA M] 2.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

890 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

735,54 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008058

hmotnost netto: 0,06 kg

RCA-JACK AUDIO KABELY
QE5081 (1.0m)
QED PROFILE Špičkový stereo kabel [3.5mm St M - 2RCA M] 1.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QE5086 (2.0m)
QED PROFILE Špičkový stereo kabel [3.5mm St M - 2RCA M] 2.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QE5091 (3.0m)
QED PROFILE Špičkový stereo kabel [3.5mm St M - 2RCA M] 3.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QE5096 (5.0m)
QED PROFILE Špičkový stereo kabel [3.5mm St M - 2RCA M] 5.0m
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor typu micro - anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

590 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

487,60 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008164

690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

570,25 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008171

790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

652,89 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008188

890 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

735,54 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694008195
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JACK AUDIO KABELY
QE7300 (1.5m)
QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [3.5mm M stereo 3.5mm M stereo] - 1.5m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor typu micro - micro anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QE7301 (3.0m)
QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [3.5mm M stereo 3.5mm M stereo] - 3.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor typu micro - micro anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QE7302 (5.0m)
QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [3.5mm M stereo 3.5mm M stereo] - 5.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektor typu micro - micro anatomicky tvarovaný
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QE7306 (3.0m)
QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [6.3mm M stereo 6.3mm M stereo] - 3.0m
•
•
•
•
•

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektory typu 6,35mm, anatomicky tvarované
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QE7307 (5.0m)
QED PERFORMANCE Špičkový stereo kabel [6.3mm M stereo 6.3mm M stereo] - 5.0m
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

bezkonkurenční výkon, ultra-kompaktní provedení
konektory typu 6,35mm, anatomicky tvarované
Vysoce flexibilní měděný vodič z beskyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
Stíněný, pro maximální ochranu signálu před elektrickým smogem z okolí
doživotní záruka na výrobní vady

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

818,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041659

1 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

983,47 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041666

1 390 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 148,76 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041673

1 790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 479,34 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041697

1 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 644,63 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694041703
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XLR AUDIO KABELY
QE3280 (0.6m)
QED REFERENCE Špičkový stereo kabel [2x XLR - 2x XLR] 1.0m
• Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné
požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik
XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění
potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky
symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva
v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích
přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k
přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na
zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
• XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou
integritou signálu
• Technologie QED Tri-Conductors(TM)
• Unikátní Zn / Mn feritový plášť
• QED doživotní záruka

4 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 710,74 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037621

hmotnost netto: 0,20 kg

QE3282 (1.0m)
QED REFERENCE Špičkový stereo kabel [2x XLR - 2x XLR] 1.0m
• Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné
požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik
XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění
potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky
symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva
v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích
přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k
přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na
zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
• XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou
integritou signálu
• Technologie QED Tri-Conductors(TM)
• Unikátní Zn / Mn feritový plášť
• QED doživotní záruka

5 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 537,19 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037638

hmotnost netto: 0,20 kg

QE3284 (3.0m)
QED REFERENCE Špičkový stereo kabel [ 2x XLR - 2 x XLR] 3.0m
• Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné
požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik
XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění
potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky
symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva
v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích
přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k
přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na
zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
• XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou
integritou signálu
• Technologie QED Tri-Conductors(TM)
• Unikátní Zn / Mn feritový plášť
• QED doživotní záruka

6 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 776,86 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037645

hmotnost netto: 0,20 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

22. Strana

QE3270 (0.6m)
QED REFERENCE Špičkový digitální stereo kabel [XLR - XLR] 0.6m
• Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné
požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik
XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění
potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky
symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva
v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích
přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k
přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na
zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
• XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou
integritou signálu
• Technologie QED Tri-Conductors(TM)
• Unikátní Zn / Mn feritový plášť
• QED doživotní záruka

2 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037683

hmotnost netto: 0,20 kg

QE3272 (1.0m)
QED REFERENCE Špičkový digitální stereo kabel [XLR - XLR] 1.0m
• Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné
požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik
XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění
potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky
symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva
v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích
přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k
přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na
zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
• XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou
integritou signálu
• Technologie QED Tri-Conductors(TM)
• Unikátní Zn / Mn feritový plášť
• QED doživotní záruka

2 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694037690

hmotnost netto: 0,20 kg

QE3274 (3.0m)
QED REFERENCE Špičkový digitální stereo kabel [XLR - XLR] 3.0m

3 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 049,59 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

• Špičkový XLR kabel Série 40, referenční zvuková kvalita splňující přísné
požadavky na studiovou techniku. Spolehlivé a robustní terminály Neutrik
XX-14 jsou volbou profesionálů po celém světě. Dokonalé odstranění
potencionálního průniku elektromagnetického smogu z okolí díky
symetrickému uspořádání vodičů. Speciální zinko manganová feritová vrstva
v plášti pohlcuje vysokofrekvenční rušení. Zkoušky na speciálních měřicích
přístrojích potvrzují, že používáním speciálních Zn / Mn směsí dochází k
přesnějšímu a stabilnějšímu přenosu signálu. To má příznivý vliv na
zachování mikrodynamiky zvukového signálu.
• XLR kabel je vyroben z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• Profesionální konektory Neutrik XLR XX-14 s nízkým odporem a vysokou
integritou signálu
• Technologie QED Tri-Conductors(TM)
• Unikátní Zn / Mn feritový plášť
• QED doživotní záruka
hmotnost netto: 0,20 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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REPRODUKTOROVÉ KABELY
QE1444 - 5.0m
QED SIGNATURE reproduktorový kabel REVELATION - 5.0m
• Špičkový reproduktorový kabel, blízký svou konstrukcí vlajkové lodi GENESIS
SILVER SPIRAL
• "Revelation" reproduktorový kabel plně koresponduje se svým názvem,
podává bezprecedentní zvukový výkon za cenu přijatelnou cenu.Teflonové
dielektrikum udržuje velmi nízkou vlastní impedanci.
Vyroben z bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99.999%
• Průřez vodiče - 16 AWG
• Oplet - 5,00 mm
• Průřez žil - 1.50mm², celkově 2x 5mm²
• Odpor - 0,020 Ω / m
• Kapacita - 35pF / m
• Indukčnost - 0,52 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0009
• doživotní záruka

QE1442 - 3.0m
QED SIGNATURE reproduktorový kabel REVELATION - 3.0m
• Špičkový reproduktorový kabel, blízký svou konstrukcí vlajkové lodi GENESIS
SILVER SPIRAL
• "Revelation" reproduktorový kabel plně koresponduje se svým názvem,
podává bezprecedentní zvukový výkon za cenu přijatelnou cenu.Teflonové
dielektrikum udržuje velmi nízkou vlastní impedanci.
Vyroben z bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99.999%
• Průřez vodiče - 16 AWG
• Oplet - 5,00 mm
• Průřez žil - 1.50mm², celkově 2x 5mm²
• Odpor - 0,020 Ω / m
• Kapacita - 35pF / m
• Indukčnost - 0,52 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0009
• doživotní záruka

QE1440 - 2.0m
QED SIGNATURE reproduktorový kabel REVELATION - 2.0m
• Špičkový reproduktorový kabel, blízký svou konstrukcí vlajkové lodi GENESIS
SILVER SPIRAL
• "Revelation" reproduktorový kabel plně koresponduje se svým názvem,
podává bezprecedentní zvukový výkon za cenu přijatelnou cenu.Teflonové
dielektrikum udržuje velmi nízkou vlastní impedanci.
Vyroben z bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99.999%
• Průřez vodiče - 16 AWG
• Oplet - 5,00 mm
• Průřez žil - 1.50mm², celkově 2x 5mm²
• Odpor - 0,020 Ω / m
• Kapacita - 35pF / m
• Indukčnost - 0,52 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0009
• doživotní záruka

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

9 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 256,20 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010983

6 290 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 198,35 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010945

4 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 123,97 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010938
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QE1454 - 5.0m
QED REFERENCE XT40 (5.0m)
• QED REFERENCE XT40 je konstruován jako kabel s nízkým odporem na metr
délky, při současném zachování velké plochy příčného průřezu (4mm2). Je
vybaven technologií QED X-Tube ™, která eliminuje účinek skin efektu,
objevujícího se u vodičů s velkým průřezem. Výsledkem je kabel s větším
množstvím detailů na vysokých frekvencích, s nízkou mírou absorpce
okolního rušení a s dokonalým podáním mikrodynamiky.
• průřez: 2x4mm2
• konstrukce z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• jádro POLYCORE
• dodatečné stínění a kvalitní perleťový plášť zajišťuje vysokou mechanickou
odolnost a odolnost proti pronikání UV záření z okolního prostředí
• kapacita kabelu: 59,0 pF / m
• indukce: 0,46 uH / m
• Odpor: 8,0 mOhm
• Ztrátový faktor při 10 kHz: 0,0576
• Jmenovitý vnější průměr: 6,0 mm

QE1452 - 3.0m
QED REFERENCE XT40
• QED REFERENCE XT40 je konstruován jako kabel s nízkým odporem na metr
délky, při současném zachování velké plochy příčného průřezu (4mm2). Je
vybaven technologií QED X-Tube ™, která eliminuje účinek skin efektu,
objevujícího se u vodičů s velkým průřezem. Výsledkem je kabel s větším
množstvím detailů na vysokých frekvencích, s nízkou mírou absorpce
okolního rušení a s dokonalým podáním mikrodynamiky.
• průřez: 2x4mm2
• konstrukce z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• jádro POLYCORE
• dodatečné stínění a kvalitní perleťový plášť zajišťuje vysokou mechanickou
odolnost a odolnost proti pronikání UV záření z okolního prostředí
• kapacita kabelu: 59,0 pF / m
• indukce: 0,46 uH / m
• Odpor: 8,0 mOhm
• Ztrátový faktor při 10 kHz: 0,0576
• Jmenovitý vnější průměr: 6,0 mm

QE1450 - 2.0m
QED REFERENCE XT40 reproduktorový kabel - 2.0m
• QED REFERENCE XT40 je konstruován jako kabel s nízkým odporem na metr
délky, při současném zachování velké plochy příčného průřezu (4mm2). Je
vybaven technologií QED X-Tube ™, která eliminuje účinek skin efektu,
objevujícího se u vodičů s velkým průřezem. Výsledkem je kabel s větším
množstvím detailů na vysokých frekvencích, s nízkou mírou absorpce
okolního rušení a s dokonalým podáním mikrodynamiky.
• průřez: 2x4mm2
• konstrukce z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99.999%
• jádro POLYCORE
• dodatečné stínění a kvalitní perleťový plášť zajišťuje vysokou mechanickou
odolnost a odolnost proti pronikání UV záření z okolního prostředí
• kapacita kabelu: 59,0 pF / m
• indukce: 0,46 uH / m
• Odpor: 8,0 mOhm
• Ztrátový faktor při 10 kHz: 0,0576
• Jmenovitý vnější průměr: 6,0 mm

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

6 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 776,86 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694043028

4 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 876,03 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694043011

3 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694043004
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QE1434 - 5.0m
QED REFERENCE SILVER ANNIVERSARY XT - 5.0m
• Silver Anniversary XT je přímý nástupce legendárního Silver Anniversary
kabelu, rozšířený o technologii X-Tube™, která zajišťuje vyšší účinnost při
vypořádání se skin efektem
Postříbřené 99,999% OFC vodiče - poskytují referenční kvalitu přenosu audio
signálu s ohromující mikrodynamikou
• Průřez vodiče - 16 AWG
• Unikátní SPOFC konstrukce pomocí trojžilového uspořádání 5 x 16 x 0,1 mm
• Technologie X-Tube ™
• Oplet - 3,90 mm
• Průřez - 1.50mm²
• Odpor - 0,021 Ω / m
• Kapacita - 50pf / m
• Indukčnost - 0,47 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0006
• Ideální pro použití ve všech náročných instalacích

QE1432 - 3.0m
QED REFERENCE reproduktorový kabel SILVER ANNIVERSARY
XT - 3.0m
• Silver Anniversary XT je přímý nástupce legendárního Silver Anniversary
kabelu, rozšířený o technologii X-Tube™, která zajišťuje vyšší účinnost při
vypořádání se skin efektem
Postříbřené 99,999% OFC vodiče - poskytují referenční kvalitu přenosu audio
signálu s ohromující mikrodynamikou
• Průřez vodiče - 16 AWG
• Unikátní SPOFC konstrukce pomocí trojžilového uspořádání 5 x 16 x 0,1 mm
• Technologie X-Tube ™
• Oplet - 3,90 mm
• Průřez - 1.50mm²
• Odpor - 0,021 Ω / m
• Kapacita - 50pf / m
• Indukčnost - 0,47 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0006
• Ideální pro použití ve všech náročných instalacích

QE1430 - 2.0m
QED REFERENCE reproduktorový kabel SILVER ANNIVERSARY
XT - 2.0m
• Silver Anniversary XT je přímý nástupce legendárního Silver Anniversary
kabelu, rozšířený o technologii X-Tube™, která zajišťuje vyšší účinnost při
vypořádání se skin efektem
Postříbřené 99,999% OFC vodiče - poskytují referenční kvalitu přenosu audio
signálu s ohromující mikrodynamikou
• Průřez vodiče - 16 AWG
• Unikátní SPOFC konstrukce pomocí trojžilového uspořádání 5 x 16 x 0,1 mm
• Technologie X-Tube ™
• Oplet - 3,90 mm
• Průřez - 1.50mm²
• Odpor - 0,021 Ω / m
• Kapacita - 50pf / m
• Indukčnost - 0,47 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0006
• Ideální pro použití ve všech náročných instalacích

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

5 290 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 371,90 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010976

3 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010921

3 390 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 801,65 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010914
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QE1424 - 5.0m
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel RUBY
ANNIVERSARY EVO - 3.0m
• RUBY ANNIVERSARY EVO odráží více než čtyřicetiletou zkušenost firmy QED
z konstrukce kabelů. Využívá firemní technologie Aircore™, ve formátu
upraveném pro širší a tedy i cenově dostupnější instalace hi-fi techniky.
Polyetylenové dielektrikum o nízké hustotě
• Pět 99,999% OFC vodičů z bezkyslíkaté mědi
• Výplň z pěti polyetylenových vláken o nízké hustotě 1,02 mm
• Technologie AirCore™
• Plášť - 6,00 mm
• Plocha průřezu: 3 mm2
• Kapacitna: 33,4 pF / m
• Induktance: 0,61 μH / m
• Odpor: 0,011 Ω / m
• Ztrátový faktor @ 10 kHz: 0,0001
• Jmenovitý vnější průměr 6,0 mm
• Průřez vodiče - 13 AWG

QE1422 - 3.0m
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel RUBY
ANNIVERSARY EVO - 3.0m
• RUBY ANNIVERSARY EVO odráží více než čtyřicetiletou zkušenost firmy QED
z konstrukce kabelů. Využívá firemní technologie Aircore™, ve formátu
upraveném pro širší a tedy i cenově dostupnější instalace hi-fi techniky.
Polyetylenové dielektrikum o nízké hustotě
• Pět 99,999% OFC vodičů z bezkyslíkaté mědi
• Výplň z pěti polyetylenových vláken o nízké hustotě 1,02 mm
• Technologie AirCore™
• Plášť - 6,00 mm
• Plocha průřezu: 3 mm2
• Kapacitna: 33,4 pF / m
• Induktance: 0,61 μH / m
• Odpor: 0,011 Ω / m
• Ztrátový faktor @ 10 kHz: 0,0001
• Jmenovitý vnější průměr 6,0 mm
• Průřez vodiče - 13 AWG

QE1420 - 2.0m
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel RUBY
ANNIVERSARY EVO - 2.0m
• RUBY ANNIVERSARY EVO odráží více než čtyřicetiletou zkušenost firmy QED
z konstrukce kabelů. Využívá firemní technologie Aircore™, ve formátu
upraveném pro širší a tedy i cenově dostupnější instalace hi-fi techniky.
Polyetylenové dielektrikum o nízké hustotě
• Pět 99,999% OFC vodičů z bezkyslíkaté mědi
• Výplň z pěti polyetylenových vláken o nízké hustotě 1,02 mm
• Technologie AirCore™
• Plášť - 6,00 mm
• Plocha průřezu: 3 mm2
• Kapacitna: 33,4 pF / m
• Induktance: 0,61 μH / m
• Odpor: 0,011 Ω / m
• Ztrátový faktor @ 10 kHz: 0,0001
• Jmenovitý vnější průměr 6,0 mm
• Průřez vodiče - 13 AWG

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

3 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

3 297,52 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010969

2 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010907

2 590 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 140,50 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010891
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QE1414 - 5.0m
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel XTC
• Dostupný allrounder, technologicky zasazený pod vynikající Silver
Anniversary, si uchovává mnoho z vyšších modelů. Lepší cenové dostupnosti
je dosaženo upustěním od postříbření vodiče, významné je rovněž umístění
jednotlivých žil dále od sebe, což přispívá k teplejšímu zvukovému projevu,
který se jeví jako přínosný ve střední kategorii hi-fi přístrojů.
Je ideální pro použití ve všech typech zařízení a instalací
• Polyetylénové dielektrikum s nízkou hustotou
• Vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
• Technologie X-Tube ™
• 3 vlákna vodiče z lanek 16 x 5 / 0,09 mm
• Duté PE jádro 1,5 mm
• Oplet - 4,00 mm
• Průřez vodiče 17 AWG
• Průřez - 1.50mm²
• Odpor - 0,025 Ω / m
• Kapacita - 17PF / m
• Indukčnost - 0,69 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0006

QE1412 - 3.0m
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel XTC
• Dostupný allrounder, technologicky zasazený pod vynikající Silver
Anniversary, si uchovává mnoho z vyšších modelů. Lepší cenové dostupnosti
je dosaženo upustěním od postříbření vodiče, významné je rovněž umístění
jednotlivých žil dále od sebe, což přispívá k teplejšímu zvukovému projevu,
který se jeví jako přínosný ve střední kategorii hi-fi přístrojů.
Je ideální pro použití ve všech typech zařízení a instalací
• Polyetylénové dielektrikum s nízkou hustotou
• Vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
• Technologie X-Tube ™
• 3 vlákna vodiče z lanek 16 x 5 / 0,09 mm
• Duté PE jádro 1,5 mm
• Oplet - 4,00 mm
• Průřez vodiče 17 AWG
• Průřez - 1.50mm²
• Odpor - 0,025 Ω / m
• Kapacita - 17PF / m
• Indukčnost - 0,69 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0006

QE1410 - 2.0m
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel XTC (QE1410) BOX 2.0m
• Dostupný allrounder, technologicky zasazený pod vynikající Silver
Anniversary, si uchovává mnoho z vyšších modelů. Lepší cenové dostupnosti
je dosaženo upustěním od postříbření vodiče, významné je rovněž umístění
jednotlivých žil dále od sebe, což přispívá k teplejšímu zvukovému projevu,
který se jeví jako přínosný ve střední kategorii hi-fi přístrojů.
Je ideální pro použití ve všech typech zařízení a instalací
• Polyetylénové dielektrikum s nízkou hustotou
• Vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
• Technologie X-Tube ™
• 3 vlákna vodiče z lanek 16 x 5 / 0,09 mm
• Duté PE jádro 1,5 mm
• Oplet - 4,00 mm
• Průřez vodiče 17 AWG
• Průřez - 1.50mm²
• Odpor - 0,025 Ω / m
• Kapacita - 17PF / m
• Indukčnost - 0,69 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0006

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

3 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 636,36 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010952

2 390 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 975,21 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010884

1 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 644,63 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010877

28. Strana

C-GNSS/50
QED SIGNATURE reproduktorový kabel GENESIS [2 x
9x19/0.2mm, špulka 50m] - cena za metr
• Vlajková loď společnosti QED, špičkový, nekompromisní reproduktorový
kabel GENESIS SILVER SPIRAL
extrémně nízký odpor umožňuje
zesilovači držet plnou kontrolu nad reproduktory, zejména pak u nízkých
frekvencí.
• Unikátní trojitá spirálová geometrie s centrálním vzduchovým jádrem snižuje
indukčnost
• 9 stříbrem potažených OFC vodičů s čistotou 99,999% a velkou plochou
• Ultratenká izolace LPDE
• Středová geometrie s unikátním poměrem vodičů pro přenos vysokých a
nízkých frekvencí
• nízký odpor, nízká kapacita, nízká indukčnost
• velmi nízký ztrátový činitel
• Velikost: 16,6 mm v průměru
• k dispozici v cívce, délka 50 m, cena za metr
• reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány
samostatně

C-GNSSBW/30
QED SIGNATURE reproduktorový kabel GENESIS BI-WIRE [4 x
9x19/0.2mm, špulka 30m] - cena za metr
• Vlajková loď společnosti QED, špičkový, nekompromisní reproduktorový
kabel GENESIS SILVER SPIRAL, v provedení BI-WIRE
extrémně nízký odpor umožňuje zesilovači držet plnou kontrolu nad
reproduktory, zejména pak u nízkých frekvencí.
• Unikátní trojitá spirálová geometrie s centrálním vzduchovým jádrem snižuje
indukčnost
• 9 stříbrem potažených OFC vodičů s čistotou 99,999% a velkou plochou
• Ultratenká izolace LPDE
• Středová geometrie s unikátním poměrem vodičů pro přenos vysokých a
nízkých frekvencí
• nízký odpor, nízká kapacita, nízká indukčnost
• velmi nízký ztrátový činitel
• Velikost: 16,6 mm v průměru
• k dispozici v cívce, délka 50 m, cena za metr
• reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány
samostatně

C-XT400/50
QED SIGNATURE reproduktorový kabel X-TUBE 400 [2 x
4.0mm2, špulka 50m] - cena za metr
• X-Type-400 je kvalitou zvuku a jeho rozlišením skutečně perfektní volbou.
Kabel odhaluje i ty nejjemnější detaily v nejkomplexnějších hudebních
pasážích, a to i při nízké hlasitosti. "- Časopis What Hi-Fi?
• Referenční kabel typu QED Aircore ™
• trubková geometrie vodiče s bezkyslíkaté mědi, potažené stříbrem
• ideální pro instalace hi-fi a domácího kina
• Průřez vodičů 2 x 4mm2
• Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísel 8
• Rozměry: 12,7 x 6,0 mm
• k dispozici v cívce, délka 50 m, cena za metr
• reproduktorové konektory zobrazené na fotografiích jsou prodávány
samostatně

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

1 690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 396,69 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010174

3 190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 636,36 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010181

990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

818,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010334
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C-XT40/50
QED REFERENCE reproduktorový kabel XT 40 [2 x 4.0mm2,
špulka 50m] - cena za metr
• QED QX40 byl navrhován s cílem zajistit velmi nízký odpor na metr délky, při
zachování velké plochy příčného průřezu (4mm2). Je vybaven technologií
QED X-Tube ™, která eliminuje skin efekt - značně problematickou veličinu u
kabelů s velkým průřezem. Výsledkem je kabel s větším množstvím detailů
na vysokých frekvencích, menší měrou pronikaní cizorodého rušení a
prokazatelně lepším výkonem.
• průřez: 2x4mm2
• bezkyslíkatá měď OFC o čistotě 99.999%
• Vodič je soustředěn kolem vnitřního jádra POLYCORE
• Dodatečné stínění a kvalitní perleťový plášť zajišťují vysokou mechanickou
odolnost a odolnost proti elektromagnetickému smogu a UV záření
pronikajícího z okolního prostředí
• kapacita kabelu: 59,0 pF / m
• indukce: 0,46 uH / m
• Odpor: 8,0 mOhm
• Ztrátový faktor při 10 kHz: 0,0576
• Jmenovitý vnější průměr: 6,0 mm
• kabel se prodává bez zobrazených terminálů
• Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje používat firemní terminály
QED AIRLOC
• cena za metr

C-QEDREV/50
QED SIGNATURE reproduktorový kabel REVELATION [2 x
5.0mm2, špulka 50m] - cena za metr
• Špičkový reproduktorový kabel, blízký svou konstrukcí vlajkové lodi GENESIS
SILVER SPIRAL
• "Revelation" reproduktorový kabel plně koresponduje se svým názvem,
podává bezprecedentní zvukový výkon za cenu přijatelnou cenu.Teflonové
dielektrikum udržuje velmi nízkou vlastní impedanci.
Vyroben z bezkyslíkaté mědi OFC o čistotě 99.999%
• Průřez vodiče - 16 AWG
• Oplet - 5,00 mm
• Průřez žil - 1.50mm², celkově 2x 5mm²
• Odpor - 0,020 Ω / m
• Kapacita - 35pF / m
• Indukčnost - 0,52 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0009
• doživotní záruka

QE1315 (RUBY ANNIVERSARY
EVOLUTION)
QED reproduktorový kabel RUBY ANNIVERSARY [špulka
100m] - cena za metr
• RUBY ANNIVERSARY EVO odráží více než čtyřicetiletou zkušenost firmy QED
z konstrukce kabelů. Využívá firemní technologie Aircore™, ve formátu
upraveném pro širší a tedy i cenově dostupnější instalace hi-fi techniky.
Polyetylenové dielektrikum o nízké hustotě
• Pět 99,999% OFC vodičů z bezkyslíkaté mědi
• Výplň z pěti polyetylenových vláken o nízké hustotě 1,02 mm
• Technologie AirCore™
• Plášť - 6,00 mm
• Plocha průřezu: 3 mm2
• Kapacitna: 33,4 pF / m
• Induktance: 0,61 μH / m
• Odpor: 0,011 Ω / m
• Ztrátový faktor @ 10 kHz: 0,0001
• Jmenovitý vnější průměr 6,0 mm
• Průřez vodiče - 13 AWG

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

390 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

322,31 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694011430

690 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

570,25 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010587

2 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 471,07 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694011416
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C-QSAXT/100
QED REFERENCE reproduktorový kabel SILVER ANNIVERSARY
XT [špulka 100m] - cena za metr
• Silver Anniversary XT je přímý nástupce legendárního Silver Anniversary
kabelu, rozšířený o technologii X-Tube™, která zajišťuje vyšší účinnost při
vypořádání se skin efektem
Postříbřené 99,999% OFC vodiče - poskytují referenční kvalitu přenosu audio
signálu s ohromující mikrodynamikou
• Průřez vodiče - 16 AWG
• Unikátní SPOFC konstrukce pomocí trojžilového uspořádání 5 x 16 x 0,1 mm
• Technologie X-Tube ™
• Oplet - 3,90 mm
• Průřez - 1.50mm²
• Odpor - 0,021 Ω / m
• Kapacita - 50pf / m
• Indukčnost - 0,47 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0006
• Ideální pro použití ve všech náročných instalacích

QE1300 (XTC-100)
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel XTC [špulka 100m]
- cena za metr (QE1300)
• Dostupný allrounder, technologicky zasazený pod vynikající Silver
Anniversary, si uchovává mnoho z vyšších modelů. Lepší cenové dostupnosti
je dosaženo upustěním od postříbření vodiče, významné je rovněž umístění
jednotlivých žil dále od sebe, což přispívá k teplejšímu zvukovému projevu,
který se jeví jako přínosný ve střední kategorii hi-fi přístrojů.
Je ideální pro použití ve všech typech zařízení a instalací
• Polyetylénové dielektrikum s nízkou hustotou
• Vodiče z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
• Technologie X-Tube ™
• 3 vlákna vodiče z lanek 16 x 5 / 0,09 mm
• Duté PE jádro 1,5 mm
• Oplet - 4,00 mm
• Průřez vodiče 17 AWG
• Průřez - 1.50mm²
• Odpor - 0,025 Ω / m
• Kapacita - 17PF / m
• Indukčnost - 0,69 μH / m
• Ztrátový činitel - 0,0006
Dodává se ve špulce 100 m, cen za metr

C-QSM/100
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel SILVER MICRO
[špulka 100m] - bílý - cena za metr
• kabel nabízející vynikající poměr kvality a ceny
• Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísel 8 umožňuje použití kabelů
Micro v nejnáročnějších aplikacích
• vynikající izolační vlastnosti polyethylenu s nízkou hustotou
• provedení z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
• nízký profil umožňuje vedení kabelu v podlahových lištách či pod kobercem
• Ideální pro hi-fi a systémy domácího kina, vhodný pro delší vzdálenosti
• Rozměr: 2.4 x 5,0 mm
• k dispozici v cívce, délka 100m, cena za metr
• barva: bílá
• reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány
samostatně

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

290 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

239,67 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010525

190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

157,02 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010693

190 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

157,02 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010464
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C-QM/200
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel MICRO [špulka
200m] - bílý - cena za metr
• kabel nabízející vynikající poměr kvality a ceny
• Kompaktní konstrukce založená na geometrii čísel 8 umožňuje použití kabelů
Micro v nejnáročnějších aplikacích
• vynikající izolační vlastnosti polyethylenu s nízkou hustotou
• provedení z bezkyslíkaté mědi o čistotě 99,999%
• nízký profil umožňuje vedení kabelu v podlahových lištách či pod kobercem
• Ideální pro hi-fi a systémy domácího kina, vhodný pro delší vzdálenosti
• Rozměr: 2.4 x 5,0 mm
• k dispozici v cívce, délka 200m, cena za metr
• barva: bílá
• reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány
samostatně

C-QO/100
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel ORIGINAL [špulka
100m] - bílý - cena za metr
• vyroben z bezkyslíkaté mědi s čistotou 99,999%, optimalizovaná geometrie a
tenká polypropylénová izolace s nízkou hustotou materiálu. Poskytuje
vynikající kvalitu zvuku oceněnou v mnoha mezinárodních poslechových
testech.
• Geometrie kabelu optimalizována tak, aby zajistila nízký ztrátový činitel a
omezila samotné ztráty mezi vodiči.
• Vynikající izolační vlastnosti polyetylenu s nízkou hustotou a nízkou
impedancí, kabel je ideální také pro instalace na větší vzdálenosti
• rozměr: 3,6 x 7,0mm
• k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
• barva bílá
• reproduktorové terminály zobrazené na fotografiích jsou prodávány
samostatně

C-42/100W (White)
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel 42 STRAND [2 x
1.25mm2, špulka 100m] - bílý - cena za metr
• QED kabel který již dnes patří mezi legendární výrobky v rámci světového hifi. První výrobek společnosti, model, u kterého vše začalo. Spolu s modelem
79 jsou jedinými zástupci kategorie audio kabelů, pyšnící se titulem TEST OF
TIME britské audio federace BFA. Promyšlená konstrukce sestávající se ze 42
žil bezkyslíkaté mědi.
• Geometrie založená na čísle 8
umožňuje použití v těch nejnáročnějších aplikacích
• Průřez 1,25 mm2, skládající se ze 42 vláken s bezkyslíkaté OFC mědi
• jasnější basy, konkrétní zvuk, výborná dynamika
• k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
• provedení pláště: bílé

C-42/100B (Black)
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel 42 STRAND [2 x
1.25mm2, špulka 100m] - černý - cena za metr
• QED kabel který již dnes patří mezi legendární výrobky v rámci světového hifi. První výrobek společnosti, model, u kterého vše začalo. Spolu s modelem
79 jsou jedinými zástupci kategorie audio kabelů, pyšnící se titulem TEST OF
TIME britské audio federace BFA. Promyšlená konstrukce sestávající se ze 42
žil bezkyslíkaté mědi.
• Geometrie založená na čísle 8
umožňuje použití v těch nejnáročnějších aplikacích
• Průřez 1,25 mm2, skládající se ze 42 vláken s bezkyslíkaté OFC mědi
• jasnější basy, konkrétní zvuk, výborná dynamika
• k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
• provedení pláště: černé

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

90,00 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

74,38 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010068

150 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

123,97 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010082

60,00 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

49,59 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010037

60,00 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

49,59 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010020

32. Strana

C-79/100W (White)
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel 79 STRAND [2 x
2.5mm2, špulka 100m] - bílý - cena za metr
• QED kabel který již dnes patří mezi legendární výrobky v rámci světového hifi. Spolu s modelem 42 jsou jedinými zástupci kategorie audio kabelů,
pyšnící se titulem TEST OF TIME britské audio federace BFA. Promyšlená
konstrukce sestávající se ze 79 žil bezkyslíkaté mědi.
• Geometrie založená na čísle 8
umožňuje použití v těch nejnáročnějších aplikacích
• Průřez 2,5 mm2, skládající se ze 79 vláken s bezkyslíkaté OFC mědi
• jasnější basy, konkrétní zvuk, výborná dynamika
• k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
• provedení pláště: bílé

C-79/100B (Black)
QED PERFORMANCE reproduktorový kabel 79 STRAND [2 x
2.5mm2, špulka 100m] - černý - cena za metr
• QED kabel který již dnes patří mezi legendární výrobky v rámci světového hifi. Spolu s modelem 42 jsou jedinými zástupci kategorie audio kabelů,
pyšnící se titulem TEST OF TIME britské audio federace BFA. Promyšlená
konstrukce sestávající se ze 79 žil bezkyslíkaté mědi.
• Geometrie založená na čísle 8
umožňuje použití v těch nejnáročnějších aplikacích
• Průřez 2,5 mm2, skládající se ze 79 vláken s bezkyslíkaté OFC mědi
• jasnější basy, konkrétní zvuk, výborná dynamika
• k dispozici v cívce, délka 100 m, cena za metr
• provedení pláště: bílé

90,00 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

74,38 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010051

90,00 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

74,38 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010044

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PROFI KABELY
P-AT2 Airloc Crimp Tool
AIRLOC ruční krimpovací nástroj

9 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 256,20 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

• AIRLOCK zajišťuje nejlepší metodu spojení vodiče a konektoru

QE1910
Terminály 4mm (balení 20 kusů)
•
•
•
•
•
•
•

Reproduktorový konektor pro připojení vodiče o průřezu 4 mm2
kovový kontakt AIRLOC
typ Banana
mosazné tělo
pozlacený 24 karátovým zlatem
nový design
zástrčky vyžadují vakuové lisování QED AT-1 - metoda zajišťuje nejlepší
možnou kvalitu spojení (lepší než například pájením) díky spojení kabelu s
konektorem bez přístupu vzduchu. Vynikající ochrana před oxidací
• cena za kus

290 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

239,67 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694007723

hmotnost netto: 0,01 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE1830
Terminály 4mm (balení 20 kusů)
•
•
•
•
•
•

Terminál vydlička AIRLOC pro připojení vodiče o průřezu 4 mm2
rozpětí 10 mm
mosazné tělo
pozlacené 24 karátovým zlatem
nový atraktivní design
vyžadují lisovací kleště QED - metoda zajišťuje nejlepší kvalitu spojení (lepší
než pájení)
Balíček 20 ks (10 x 10 x
červená + černá)
• Cena za kus

250 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

206,61 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694007655

hmotnost netto: 0,01 kg

QE1810
Terminály 4mm (balení 20 kusů)
•
•
•
•
•

Terminál banánek AIRLOC pro připojení vodiče o průřezu 4 mm2
mosazné tělo
pozlacené 24 karátovým zlatem
nový atraktivní design
vyžadují lisovací kleště QED - metoda zajišťuje nejlepší kvalitu spojení (lepší
než pájení)
Balíček 20 ks (10 x 10 x
červená + černá)
• Cena za kus

220 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

181,82 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694007594

hmotnost netto: 0,01 kg

QE1880 (4)
Terminály 4mm (balení 4 kusů)
• Screwloc 4mm terminály zajišťující bezpečné připojení kabelu
• pozlacené 24 karátovým zlatem pro optimální přenos signálu
• barevně odlišené ukončení ABS pro zajištění správného zfázování a zamezení
poškození zesilovače

790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

652,89 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010730

hmotnost netto: 0,01 kg

QE1885 (10)
Terminály 4mm (balení 10 kusů)
• Screwloc 4mm terminály zajišťující bezpečné připojení kabelu
• pozlacené 24 karátovým zlatem pro optimální přenos signálu
• barevně odlišené ukončení ABS pro zajištění správného zfázování a zamezení
poškození zesilovače

1 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 644,63 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010747

hmotnost netto: 0,01 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE1890 (4)
Terminály 4mm (balení 4 kusů)
• Vydličkové koncovky umožňují bezpečné připojení kabelu
• pozlacené 24 karátovým zlatem pro optimální přenos signálu
• barevně odlišené ukončení ABS pro zajištění správného zfázování a zamezení
poškození zesilovače

990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

818,18 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010754

hmotnost netto: 0,01 kg

QE1895 (10)
Terminály 4mm (balení 10 kusů)
• Vydličkové koncovky umožňují bezpečné připojení kabelu
• pozlacené 24 karátovým zlatem pro optimální přenos signálu
• barevně odlišené ukončení ABS pro zajištění správného zfázování a zamezení
poškození zesilovače

2 490 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

2 057,85 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694010761

hmotnost netto: 0,01 kg

QE6120 (10R)
Terminály RCA (balení 10 kusů)

1 790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 479,34 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

• ANAMATE terminály pro QED PERFORMANCE AUDIO 40 RCA kabel
EAN: 5036694041871

hmotnost netto: 0,15 kg

QE6122 (10B)
Terminály RCA (balení 10 kusů)

1 790 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

1 479,34 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

• ANAMATE terminály pro QED PERFORMANCE AUDIO 40 RCA kabel
EAN: 5036694041888

hmotnost netto: 0,15 kg

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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QE4050 (QX100 100M)
Koaxiální kabel

4 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 123,97 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

• Vysoce kvalitní kabel splňující standartní průmyslovou geometrii typu CT100.
Ideální pro profesionální TV a instalace kamerového systému, včetně
digitálních satelitních, pozemních a kabelových TV
• LSOH (Low Smoke Zero Halogen) High Performance vnější plášť
• Překračuje IEC332-1, IEC60754-1 a IEC60754-2 LSOH protipožární pravidla
pro vnější pláště
• Přesná impedance 75 Ohmů, pevné jádro vodiče
• Dual Screen měděná fólie a tkaný oplet pro vynikající potlačení šumu
• Nízkoztrátové polyetylenové dielektrikum
• K dispozici v bílé barvě
• Pravidelné značení délky na vodiči po jednom metru
• Dodává se v délce 100m, v balení PROBOX

QE4055 (QX100 100M)
Koaxiální kabel

4 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 123,97 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

• Vysoce kvalitní kabel splňující standartní průmyslovou geometrii typu CT100.
Ideální pro profesionální TV a instalace kamerového systému, včetně
digitálních satelitních, pozemních a kabelových TV
• LSOH (Low Smoke Zero Halogen) High Performance vnější plášť
• Překračuje IEC332-1, IEC60754-1 a IEC60754-2 LSOH protipožární pravidla
pro vnější pláště
• Přesná impedance 75 Ohmů, pevné jádro vodiče
• Dual Screen měděná fólie a tkaný oplet pro vynikající potlačení šumu
• Nízkoztrátové polyetylenové dielektrikum
• K dispozici v černé barvě
• Pravidelné značení délky na vodiči po jednom metru
• Dodává se v délce 100m, v balení PROBOX

QE4075 (QXDAV1-FLX 150M)
Audio/Video koaxiální kabel
• Pro použití s QX59 quick-fit krimpovacími konektory
• Vysoce výkonný audio / video koaxiální instalační kabel ideální pro většinu
digitálních a analogových audio a video zařízení.
• LSOH (Low Smoke Zero Halogen) High Performance vnější plášť. Splňuje či
překračuje IEC332-1, IEC60754-1 a IEC60754-2
• 75 Ohm impedance, vysoká čistota vodiče, vynikající integrita signálu včetně instalací na velké vzdálenosti
• špičkové omezení šumu díky kombinaci Mylaru a tkaného pocínovaného
měděného opletení
• K dispozici v barvě Lilac
• Značení metráže na kabelu
• Kompatibilní s CM0690 kabelovými kleštěmi
• Dodává se v délce 150m, v balení PROBOX

QE4010 (QX16/2 100M)
reproduktorový kabel - špulka
• Většina kabelů je konstruována s PVC izolací, některé z nich mají základní
požární odolnost, jako je například CL3, atd. Bohužel, kabely při hoření
vylučují nebezpečný toxický kouř, což představuje velmi vážné zdravotní
riziko. LSZH kabely jsou vyrobeny ze speciální směsi, která plní stejnou
funkci jako PVC izolace, ale zásadním způsobem snižují produkci kouře a
halogenových toxinů.
• Mnoho předních architektů a stavitelů používá LSZH kabely jako standard,
stejně výhodné je jejich využití například v oblasti mariny, kde splňují přísná
legislativní pravidla, v souladu s následujícími parametry:
• IEC 61034-1: 2005
• Měření hustoty kouře z hořících kabelů
• IEC 61034-2: 2005
• za definovaných podmínek.

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

7 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

6 603,31 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694012109

6 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

5 776,86 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694012253
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QE4130 (QX16/2 100M)
reproduktorový kabel
• PVC se samozhášecí schopností
• Splňuje nebo překračuje normu IEC60332-1
• Velký průřez a čistota měděných vodičů zajišťuje dlouhodobě stabilní výkon i
na dlouhých signálových trasách
• Barevně kódované vodiče
• značení míry na na vodiči po jednom metru

QE4015 (QX16/2 300M)
reproduktorový kabel - špulka
• Většina kabelů je konstruována s PVC izolací, některé z nich mají základní
požární odolnost, jako je například CL3, atd. Bohužel, kabely při hoření
vylučují nebezpečný toxický kouř, což představuje velmi vážné zdravotní
riziko. LSZH kabely jsou vyrobeny ze speciální směsi, která plní stejnou
funkci jako PVC izolace, ale zásadním způsobem snižují produkci kouře a
halogenových toxinů.
• Mnoho předních architektů a stavitelů používá LSZH kabely jako standard,
stejně výhodné je jejich využití například v oblasti mariny, kde splňují přísná
legislativní pravidla, v souladu s následujícími parametry:
• IEC 61034-1: 2005
• Měření hustoty kouře z hořících kabelů
• IEC 61034-2: 2005
• za definovaných podmínek.
• IEC 60332-1: 2004
• Zkouška šíření plamene:.
• IEC 60754-2: 1991
• (Amendment1, 1997) Zkouška množství plynu uvolňovaného během hoření
kabelů

QE4135 (QX16/2 300M)
reproduktorový kabel - špulka
• PVC se samozhášecí schopností
• Splňuje nebo překračuje normu IEC60332-1
• Velký průřez a čistota měděných vodičů zajišťuje dlouhodobě stabilní výkon i
na dlouhých signálových trasách
• Barevně kódované vodiče
• značení míry na na vodiči po jednom metru

QE4020 (QX16/4 100M)
reproduktorový kabel - špulka
• Většina kabelů je konstruována s PVC izolací, některé z nich mají základní
požární odolnost, jako je například CL3, atd. Bohužel, kabely při hoření
vylučují nebezpečný toxický kouř, což představuje velmi vážné zdravotní
riziko. LSZH kabely jsou vyrobeny ze speciální směsi, která plní stejnou
funkci jako PVC izolace, ale zásadním způsobem snižují produkci kouře a
halogenových toxinů.
• Mnoho předních architektů a stavitelů používá LSZH kabely jako standard,
stejně výhodné je jejich využití například v oblasti mariny, kde splňují přísná
legislativní pravidla, v souladu s následujícími parametry:
• IEC 61034-1: 2005
• Měření hustoty kouře z hořících kabelů
• IEC 61034-2: 2005
• za definovaných podmínek.
• IEC 60332-1: 2004
• Zkouška šíření plamene:.
• IEC 60754-2: 1991
• (Amendment1, 1997) Zkouška množství plynu uvolňovaného během hoření
kabelů

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

5 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

4 950,41 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040003

17 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

14 867,77 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694007471

17 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

14 867,77 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040010

11 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 909,09 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694012260
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QE4140 (QX16/4 100M)
reproduktorový kabel - špulka
• PVC se samozhášecí schopností
• Splňuje nebo překračuje normu IEC60332-1
• Velký průřez a čistota měděných vodičů zajišťuje dlouhodobě stabilní výkon i
na dlouhých signálových trasách
• Barevně kódované vodiče
• značení míry na na vodiči po jednom metru

QE4025 (QX16/4 300M)
reproduktorový kabel - špulka
• Většina kabelů je konstruována s PVC izolací, některé z nich mají základní
požární odolnost, jako je například CL3, atd. Bohužel, kabely při hoření
vylučují nebezpečný toxický kouř, což představuje velmi vážné zdravotní
riziko. LSZH kabely jsou vyrobeny ze speciální směsi, která plní stejnou
funkci jako PVC izolace, ale zásadním způsobem snižují produkci kouře a
halogenových toxinů.
• Mnoho předních architektů a stavitelů používá LSZH kabely jako standard,
stejně výhodné je jejich využití například v oblasti mariny, kde splňují přísná
legislativní pravidla, v souladu s následujícími parametry:
• IEC 61034-1: 2005
• Měření hustoty kouře z hořících kabelů
• IEC 61034-2: 2005
• za definovaných podmínek.
• IEC 60332-1: 2004
• Zkouška šíření plamene:.
• IEC 60754-2: 1991
• (Amendment1, 1997) Zkouška množství plynu uvolňovaného během hoření
kabelů

QE4145 (QX16/4 300M)
reproduktorový kabel - špulka
• PVC se samozhášecí schopností
• Splňuje nebo překračuje normu IEC60332-1
• Velký průřez a čistota měděných vodičů zajišťuje dlouhodobě stabilní výkon i
na dlouhých signálových trasách
• Barevně kódované vodiče
• značení míry na na vodiči po jednom metru

QE4080 (QXHA1 100M)
Kabel pro systémy domácí automatizace

9 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 256,20 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040027

34 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

28 917,36 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694007488

29 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

24 785,12 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040034

11 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 909,09 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

• QXHA1 je vysoce výkonný kombinovaný data a napájecí kabel vhodný pro
systémy domácí automatizace a kontroly světel včetně systémů: Lutron
Grafik Eye, Helvar, Crestron Cresnet a AMX.
• LSOH (Low Smoke Zero Halogen) High Performance protipožární ochrana
• Splňuje IEC332-1, IEC60754-1 & IEC60754-2LSOH pro vnější plášť
• kabel obsahuje: 2 x dvojitý kroucený pár data a napájecího kabelu s vlastní
izolací z kombinace hliníku a Mylaru s vynikajícími hodnotami potlačení šumu
• barevné provedení žil v průmyslovém standardu, značení na kabelu po
metrech
• dostupný v modré barvě
• balení po 100m ve špulce Probox

Horn Distribution (CZ) s.r.o.
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QE4155 (QX16/2 300M UV)
reproduktorový kabel - špulka
•
•
•
•

Voděodolná a UV odolná PE izolace vodiče
Plní a nebo překračuje UV odolnost vedenou normou ISO 4892-2.
bez nutnosti instalace do dalších ochanných plášťů
Velký průřez a vysoká čistota mědi zajišťuje špičkový výkon v dlouhém
časovém horizontu
• Barevně značené vodiče
• délka značená na kabelu po metrech
• dodáváno ve špulce 300m (984ft)

QE4165 (QX16/4 300M UV)
reproduktorový kabel - špulka
•
•
•
•

Voděodolná a UV odolná PE izolace vodiče
Plní a nebo překračuje UV odolnost vedenou normou ISO 4892-2.
bez nutnosti instalace do dalších ochanných plášťů
Velký průřez a vysoká čistota mědi zajišťuje špičkový výkon v dlouhém
časovém horizontu
• Barevně značené vodiče
• délka značená na kabelu po metrech
• dodáváno ve špulce 300m (984ft)

QE4250 (0.25m)
HDMI PROFESSIONAL (0.25m)
•
•
•
•
•
•

High Speed HDMI s Ethernetem
3D Kompatibilní
Audio Return Channel (ARC)
Bezkyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
Full 1080p a 4k Deep Colour
Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m

QE4260 (0.5m)
QED PROFESSIONAL HDMI High Speed s Ethernetem (0.5m)
•
•
•
•
•
•

High Speed HDMI s Ethernetem
3D Kompatibilní
Audio Return Channel (ARC)
Bezkyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
Full 1080p a 4k Deep Colour
Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m

QE4270 (0.75m)
HDMI PROFESSIONAL (0.75m)
•
•
•
•
•
•

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

High Speed HDMI s Ethernetem
3D Kompatibilní
Audio Return Channel (ARC)
Bezkyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
Full 1080p a 4k Deep Colour
Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

19 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 520,66 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040041

34 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

28 917,36 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040058

220 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

181,82 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040133

240 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

198,35 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040140

290 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

239,67 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040157
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QE4280 (1.0m)
HDMI PROFESSIONAL (1.0m)
•
•
•
•
•
•

High Speed HDMI s Ethernetem
3D Kompatibilní
Audio Return Channel (ARC)
Bezkyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
Full 1080p a 4k Deep Colour
Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m

QE4290 (1.5m)
HDMI PROFESSIONAL (1.5m)
•
•
•
•
•
•

High Speed HDMI s Ethernetem
3D Kompatibilní
Audio Return Channel (ARC)
Bezkyslíkatá měď / Oxygen Free Copper
Full 1080p a 4k Deep Colour
Dostupný v délkách: 0.25m, 0.5m, 0.75m, 1.0m a 1.5m

QE4040 (QX5CV-SC 50M)
Pětižilový kabel
• QX5CV je ideální pro instalaci k projektorům a plochým obrazovkám,
umožňuje přenos signálů jediným kabelem pro komponentní video (YUV), SVideo (YC) a ovládání RS232 nebo IR
• vynikající stínění je ideální pro distribuci videosignálu na větší vzdálenosti.
• Vnější plášť svým provedením překračuje požární normy IEC332-1,
IEC60754-1 a IEC60754-2 LSOH
• Centrální vodič s vysokou čistotu materiálu a impedancí 75 Ohm poskytuje
vysokou kvalitu přenosu signálu na velké vzdálenosti.
• dvojité hliníkovo mylarové stínění s měděným opletem pro maximální redukci
šumu
• možnost využití pro QX15 RCA a BNC
• K dispozici v zelené barvě
• značení po jednom metru na kabelu

QE4045 (QX5CV-SC 100M)
Pětižilový kabel
• QX5CV je ideální pro instalaci k projektorům a plochým obrazovkám,
umožňuje přenos signálů jediným kabelem pro komponentní video (YUV), SVideo (YC) a ovládání RS232 nebo IR
• vynikající stínění je ideální pro distribuci videosignálu na větší vzdálenosti.
• Vnější plášť svým provedením překračuje požární normy IEC332-1,
IEC60754-1 a IEC60754-2 LSOH
• Centrální vodič s vysokou čistotu materiálu a impedancí 75 Ohm poskytuje
vysokou kvalitu přenosu signálu na velké vzdálenosti.
• dvojité hliníkovo mylarové stínění s měděným opletem pro maximální redukci
šumu
• možnost využití pro QX15 RCA a BNC
• K dispozici v zelené barvě
• značení po jednom metru na kabelu
• 100 m na špulce, baleno systémem PROBOX

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016

340 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

280,99 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040164

390 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

322,31 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694040171

9 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

8 256,20 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694012222

19 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

16 520,66 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

EAN: 5036694012239
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QE4175 (CAT6 305M)
Cat6 kabel
•
•
•
•
•
•
•

Cat6 kabel

Cat6 kabel

Cat6 kabel

Cat6 kabel

Horn Distribution (CZ) s.r.o.

11 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 909,09 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

11 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

9 909,09 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

stíněný datový kabel
PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
certifikace Cat6
standardizované označení barvy vodičů
značení po jednotlivých metrech
k dispozici ve transparentní žluté barvě
nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX

QE4195 (CAT6 305M)
•
•
•
•
•
•
•

9 909,09 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

stíněný datový kabel
PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
certifikace Cat6
standardizované označení barvy vodičů
značení po jednotlivých metrech
k dispozici ve transparentní žluté barvě
nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX

QE4190 (CAT6 305M)
•
•
•
•
•
•
•

11 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

stíněný datový kabel
PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
certifikace Cat6
standardizované označení barvy vodičů
značení po jednotlivých metrech
k dispozici ve transparentní žluté barvě
nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX

QE4185 (CAT6 305M)
•
•
•
•
•
•
•

9 909,09 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

stíněný datový kabel
PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
certifikace Cat6
standardizované označení barvy vodičů
značení po jednotlivých metrech
k dispozici ve transparentní žluté barvě
nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX

QE4180 (CAT6 305M)
•
•
•
•
•
•
•

11 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

13 990 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (včetně DPH)

11 561,98 Kč
MALOOBCHODNÍ CENA (bez DPH)

stíněný datový kabel
PVC vnější plášť s vysokou ochranou proti hořlavosti
certifikace Cat6
standardizované označení barvy vodičů
značení po jednotlivých metrech
k dispozici ve transparentní žluté barvě
nabízen v balení po 305 metrech - PROBOX

QED – maloobchodní ceník platný od 1.10.2016
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