
Jtom den van-
• tn som g nper 

en 3:a for han
~ssigt fick den 
"rund med bra 
en stark trea. 

g. Langd 6,15 m 
25 pf (117pf/m). 
1s: 375:- Luthman 
s-640 42 42. 

~a, g ummikladda 
~n 4:a. Ficken 3:a 
. Gavs en mycket 

on och balans" hos 
1attes till 634 pf 
ar 5 m lang. God 
:i. Pris: 110:- Luth
tlm 08-640 42 42 . 

-::k den andra av 
tt "mycket arligt, 
·adant. Paminner 
ssnore fast grovre. 
·ra kabel fick den 
ltakter i svarvad 
lade dessutom 
"s kabel testers 
67pf/m. Total 

)a 6,15 m . God 
GFM, Tenhult 

~E - hade pa
callet for gang
en bra grepp. 

RDIAL BLACKLINE - en 
tig, spanstig och glatt kabel med 
trikkontakter och heavy duty-

................... Fick en 5 :a for kontakterna och 
4.a for hanteringen . Ljudet var 

... ........... t, rent och arligt" och fick resters 
av tva 4 :or i det avseendet . Langden 
6 m och kapacitansen 515 pf (85pf/m). 

avskarmning. Pris: 298 :-. Sennheiser 
, Stockholm 08-692 42 00. 

CO LIFELINE - en k lassiker med 
spanst och glattad yta som gav en stark 3 :a 

for bantering . Bade kontakter och skarmlod
ning ar overdragna m ed avlastande krym
pslang vilket ger ett robust intryck. Fick en 
stark 3:a aven for dessa. Ljudet beskrevs som 

"balanserat med bra topp och rondor" och 
fick den andra av 4:orna for det. Mycket 

avskarmning tack vare flytande skarm. 
t med pilar som anger vilken ande 

.... .,..... ska sitta i forstarkaren respektive 
· tarren. (lnte heller har kunde vi hora 

on skillnad nar vi vande pa 
.Langd 5,65 m och kapacitans 

597 pf (105pflm). 10 ars garanti. 
is: 270:- Luthman Scandinavia, 

rru kholm 08-640 42 42 . 

•• 
EN SLUTLIGA AN DEN 

agra riktig t usla kablar fann vi 
te. Daremot m er eller mindre 
· svarda beroende pa vilka egen-

• • <:ar>er man pnon terar . 
. De fiesta placerade sig i mitten 

rlagsna 1 j udkvali tet hordes tydlig t och 
rktes av matningen- kapacitansen hos 
bada lag nara halva vardet av genoms

ittets. Narmast efter kommer Cordial 
lackline och Procos Lifeline . 
M ycket kabel for pengarna Hir man utan 
ekan om man koper Ki-Sound, Sonic 

u.-r,ol eller Peavey, sett tillljudkvalitet, kon-
takter och bantering. 

Flera av de ovriga kablarna har egenska
per och detaljer som skiljer dem fran mang
den och de ar varda att kollas upp, om man 
till exempel foredrar en sarskilt effektivt 
avskarmad heavy dutykabel for tuffa tag fram
for maximerade 1 j udegenskaper. 

Soker man i forsta hand ett genomskin
ligt och arligt ljud som formedlar gitarrens 
och mikrofonernas ljud optimalt - till ett pris 

som far betraktas som lagt - ska man 1 yssna 
"""" George L "s kabel. Mer prisvart an sa blir 

TACK TILL KILLAR 
MED KAPACITET: 

Mats Arvidsson, 
Wille Bokhede, 

Ingvar Hellsing och 
Gunnar Mossberg. 


