CORDIAL nyhetsbrev mars 2014 - Vårens flamresistenta och snövita nyheter!
Hej!
CORDIAL är som du kanske redan vet en tysk kabeltillverkare som tillverkar kabel för pro audio.
Under våren släpper de två nya typer av kablar som vi tror att du kan finna intressanta:
- Flamresistenta och halogenfria HD koaxialkablar
- Trendiga, snövita Y-kablar: SNOW
Tveka inte att kontakta oss gärna om du vill ha mer information om dessa kablar eller någon av
våra andra produkter. Du når oss enklast på mail@sennberg.se eller telefon 08 -566 16 400.
Vänliga hälsningar
Säljteamet på Sennberg

Nya HD koaxialkablar för fasta installationer och mobil användning
Koaxialkablar i koppar har alltid använts inom broadcasting för att överföra signaler vid extremt
långa avstånd och används i dag till överföring av digitala videosignaler (eftersom fiberglaskablar
skulle bli alldeles för dyrt).
CORDIAL lanserar nu åtta nya typer av HD koaxialkabel, sex för fasta installationer och två för
mobilt bruk. Båda kablarna har kraftiga flätade skärmar och folieskärm av aluminium. HD -kabeln
för fasta installationer finns med olika kabelareor med solid kärna och mantel av PVC eller FRNC,
flamresistenta och halogenfria. Kablarna för mobilt bruk har en flerledad kärna som gör kabeln
mjuk och flexibel med en mantel av PVC.
För att exakt följa de fastslagna impedansstandarder som finns, klarar exempelvis CVM 08 -32
HD-FLEX avstånd på upp till 245 meter och den fasta installationskabeln CVI 10 -48 HD
FRNC hela 360 meter.

CORDIAL lanserar trendiga vita Y-kablar: SNOW
I studior, på discon, i vardagsrum och på
kontor blir det allt vanligare med vit elektronisk
utrustning, såsom datorer, mobiltelefoner, AV mottagare och högtalare, för att skapa en modern
och stilfull miljö.
Därför utökar nu CORDIAL sitt sortiment med fyra
olika typer av högklassiga, snövita Y adapterkablar, med vilka du enkelt och säkert kan
separera signalkomponenter. Samtliga fyra kablar
har REAN -kontakter i metall och guldpläterade
kontaktytor. Y -delen designades exklusivt
för CORDIAL och är extra slittålig och har böjskydd
där sladden är som mest utsatt för slitage.
Läs mer om CORDIALS produkter här

Klicka här för att registrera dina intresseområden. Vill du byta emailadress, avregistrera först den
aktuella.
Klicka här om du vill anmäla en ny e -postadress eller lägga till en ny medarbetare till
mailinglistan.
Klicka här om du inte vill ha våra utskick, så kan du avregistrera dig.
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