
 

ECOHEMP PR Kable instrumentalne ECOHEMP z jednym prostym i jednym kątowym wtykiem typu 

jack 

Kable tekstylne ECOHEMP - nie zawierają PVC i składają się w 100% z 

konopi. Przy opracowywaniu nowego materiału płaszcza całkowicie 

zrezygnowano z PVC! Alternatywa dla PVC nazywa się TPE-V i jest 

mieszanką miękkich/elastycznych i twardszych komponentów, dzięki 

czemu powstaje równie elastyczny kabel. 

• właściwości gumopodobne zapewniają elastyczność, miękkość i dużą podatność na 
przewijanie 

• twarde komponenty gwarantują możliwość recyklingu, odporność na karbowanie i 
bezproblemowe użytkowanie w wysokich temperaturach 

• płaszcz z tkaniny konopnej: naturalna, odnawialna, w 100% nadająca się do recyklingu 

• płaszcz z tkaniny wykonany w 100% z naturalnych, użytkowych włókien konopnych 

• w 100% nadaje się do recyklingu 

• energooszczędny proces produkcji 

Wysokiej jakości wnętrze gwarantuje wysoki poziom dźwięku 

Kabel ECOHEMP PP spełnia wszystkie oczekiwania dotyczące wysokiej jakości Cordial: 

• Przekrój przewodu 0,50 mm² (AWG 21 / rezystancja przewodu < 39 Ω/km) jest dwukrotnie 
większy niż w przypadku konwencjonalnych kabli z płaszczem tekstylnym. Zapewnia 
niezakłócony transport sygnału i krystalicznie czysty dźwięk. 

• Podwójne ekranowanie z plecionki i półprzewodnika węglowego minimalizuje zakłócające 
wpływy zewnętrzne (np. efekty mikrofonowe). 
 

Wysokiej jakości wtyki NEUTRIK® "Shabby Chic Design"   

Dwa proste wtyki jack 6,35 mm ECOHEMP PP są produkowane przez NEUTRIK®. Mają wyjątkowy styl 

retro - patynowane. Dostępne również z silentPLUG®. 

Dopasowane kolorystycznie kable w matowym zielono-brązowym odcieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długości i kolory 

Kolor Długość (m) Kod produktu Nr art 

 
3 ECOHEMP 3 PR 15351 

 
6 ECOHEMP 6 PR 15356 

 

 

Informacje o produkcie 

kabel CGK 150 ECOHEMP 

płaszcz TPE-V 

symbol PR 

złącze NEUTRIK® 

Wtyk 1x 1/4" wtyk kątowy mono 

Wtyk 1x 1/4" jack mono 
 

Dane techniczne 

Przekrój żyły 0,50 mm² 

AWG AWG 21 

Struktura żyły 28 x 0,15 mm 

Rezystancja przewodu < 39 Ω / km 

Ekranowanie Plecionka miedziana + 
przewodzące tworzywo 
sztuczne (minimalizacja 
efektów mikrofonowych) 

Pojemność   
(przewodnik/przewodnik) 
(pF/m) 

88 pF/m ± 10% 

Kategoria Instrumentalny 

Średnica 7,0 ± 0,2 mm 

Waga luzem 42 g/m 

 


