
Supra Quadrax 100 metrelik bobin halinde 4 x 2 mm2‘ lik Hoparlör Kablosu  

Son derece makul bir fiyata sunduğumuz 4x2.0 mm2’lik tüp iletkenli bu high-end hoparlör kabloları 
gerçekten kaçırılmaması gereken bir fırsat.  

Tüp iletken tasarımı, birbirinden ayrı 120 adet kalay kaplama telin örgü formunda bir tüp oluşturarak 
polipropilen plastik damarın etrafını sarması anlamına gelmektedir. Bu tasarım şekli müzik sinyalini, 
frekans ister tiz ister pes olsun, hep aynı kesit alanında kalmaya mecbur bırakmaktadır. Daha tiz 
frekanslarda, yani iletken çeperinin daha dışında kalan alanda, fizik kanunları sinyale baskı yaparak 
çeşitli frekanslar için eşit olmayan iletkenlik özelliklerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Tüp 
formunda kılıfla birlikte düşünülmüş olan kablo tasarımında bu konu ele alındığında, farklılıklarla etkili 
biçimde baş edilebiliyor ve daha düz bir cevap, ultra hızlı geçişler ve saydamlık garanti altına alınıyor. 
Kurulum Star Quad iletken düzeninde yapıldığında ise (tek telli/ful menzilli) radyo frekansı karışmaları 
ve dışarı giden manyetik alanlar (alçaltılmış endüktans) neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır; 
bu da zıt iletken çiftlerindeki akımın simetrisi sayesinde mümkün olabilmektedir. Son olarak kalay 
kaplamalı kısmi iletken, teller arasındaki akım atlama eğilimlerini etkisiz hale getirerek, faz kaymasını 
izleyen bir diyot etkisi yaratmaktadır.        

Geçici yüksek akımlı her tür güç iletimini kötü yönde etkileyen zararlı endüktansa ek olarak, çok düşük 
bir direnç de elde ettik. Direnç (kapasitans) hoparlör devreleri için daha az zararlı bir şey olarak 
görülür ama direnç aynı zamanda tizlerde azalma eğilimi ve faz kaymasına sebep olduğundan yine de 
mümkün olabildiğince düşük tutulmalıdır. Polipropilenden yapılmış özel yalıtım ve iletken damar 
kimyasal ve fiziksel olarak son derece stabil olup düşük direnç özelliği taşımaktadır.      

Bu kablo size neler yaşatacak? Güçlü bir ampliniz ve büyük bir çift hoparlörünüz varsa, o zaman bu 
kablonun size dinamik bir patlama yaşatacağını düşünüyoruz. Bu kabloyu test edenlerin birçoğu onun 
becerilerini tarif ederken genellikle onun dinamizminden bahsettiler ve “sallanıp yuvarlanan kayalar 
gibi” şeklinde ifadeler kullandılar. Bu bizim için onur verici olmakla birlikte beklemediğimiz bir övgü 
de değil, çünkü bu kabloyu daha direkt seslendirme arayanlar için ama yine de Supra kablolarının 
“boş şeylere yer yok” felsefesine de sadık kalarak bir high-end kablo  alternatifi olarak tasarlamıştık.  

Quadrax’ın bağlanması  

Kablonun bağlantısının eğitimli profesyoneller tarafından, Supra aletleri kullanılarak yapılmasını 
öneririz. Bu tavsiyeye uyulmaması halinde ürünün garantisi geçerli olmayacaktır.  

Uyarı! Supra tarafından desteklenmeyen yöntemlerle, düzgün şekilde bağlantı yapılmaması ampli 
ve/veya hoparlörlere zarar verebileceği gibi, aşırı ısı oluşmasına yol açarak yangın çıkmasına sebep 
olabilir.  



 

  

Supra CombiCon Crimp M6 Konnektör 

Supra Quadrax, sıkıştırma dişli M6 adaptör ve dişlerle uyumlu bir konektör seti ile birlikte 
sunulmaktadır. Resimde çatal ve muz konektörler görülmektedir. Setin içinde günümüzde mevcut 
olan bağlantı seçeneklerinin çoğunu kapsayan tüm konektörler bulunduğundan, gelecekte 
değişebilecek tercihlerinize uygun düşen bir şeyler de bulabilirsiniz. En iyi sonucun elde edilebilmesi 
için konektör gövdesi uçlara Supra CombiCon kablo sıkıştırıcı kullanılarak takılmalıdır.  

 


