- TEST -

KEF Q300, Cambridge Audio SR10 en CD10

Even duur,
of toch
goedkoper?
De markt voor consumentelektronica is vandaag de dag een vervangingsmarkt geworden. Ik vraag mij af of het ‘ouderwets’ kopen van een
‘hele stereo’ nog wel voorkomt? Maar misschien vergis ik mij? Voor diegenen – vooral jonge ‘instappers’ – die toch nog een complete stereoset
overwegen is onderstaande test bij uitstek bedoeld. Het onderwerp is
een set van die oude (stereo-)snit: een stereo-receiver, met CD-speler en
twee luidsprekers. Wellicht een aanleiding om je oude ‘stereo’ in één keer
te vervangen en ik zal uitleggen waarom.

H

et zal begin tachtiger jaren van de vorige eeuw
zijn geweest dat ik van KEF de RR101 als luidspreker adviseerde aan enkele klanten die bij
mij in de winkel kwamen (insiders weten dat ik in Groningen heb gewerkt bij een audio/video-speciaalzaak). Veel waren dat er toen niet omdat dit model klein van stuk was en
daarnaast nogal fors geprijsd. Toentertijd kocht je voor die
700 gulden per stuk heel wat méér
luidspreker dan dit nietige boekenCambridge Audio ‘Topaz’ SR10
plankmodel van KEF. Daarnaast was
Uitgaand vermogen:
2x 85 watt
deze RR101 – voor kenners min of
Verhouding signaal-ruis: >82dB (ongewogen)
Afmetingen (hxbxd):
110x430x340 mm
meer de opvolger van de KEF Cresta
Gewicht:
8,1 kg
en volle neef van de LS3/5A – nogal
Prijs:
€ 399 in zwart
moeilijk aan te sturen. Wat heet. Het
Cambridge Audio ‘Topaz’ CD10
rendement was om op te schieten
D/A Converter:
Wolfson WM8761
en voor hij een beetje tot leven
Verhouding signaal-ruis: >95dB (ongewogen)
kwam, was er heel wat porrie nodig.
Afmetingen (hxbxd):
85x430x305 mm
Duur derhalve van twee kanten: in
Gewicht:
4,3 kg
Prijs:
€ 299 in zwart
aanschaf én in aansturing met een
Importeur:
Dimex Reference Audio Equipment
zware versterker. Maar als het goed
www.dimex.nl
match-te was spélen wat ie deed. En
KEF Q300
dat dóet de RR101 nog steeds want
Systeem:
twee-weg basreflex
sedert eind jaren tachtig staan ze fier
165 mm aluminium mid/laag
muziek te maken op de vensterbank
25 mm koepel tweeter
in onze huiskamer. Een revisie –
Overneemfrequentie:
2,5kHz
Aanbevolen versterker: 15 tot 120 watt
vervanging van de T27 en B110 en
Gevoeligheid:
87dB
enkele componenten van het filter
Impedantie:
8 ohm
– begin jaren negentig, maakt dat
Gewicht:
7,7 kg
deze inmiddels bijna dertig jaar
Afmetingen (hxbxd):
355x210x302 mm
oude luidsprekers nog steeds alle
Accessoires:
foamdempers en voetjes
dagen hun goede diensten bewijzen.
Prijs:
€ 299 in kersen, donker eiken en walnoot
Hetzelfde geldt min of meer ook
Importeur:
GP Acoustics GmbH
www.kef.nl
voor de receiver die deze kleine
krachtpatsertjes aan moet sturen.

Theo Wubbolts

Met een zogenaamde ‘Stasis’ eindtrap – een ontwerp van
niemand minder dan Nelson Pass – is de Nakamichi SR2
in staat om ondanks het relatief geringe uitgangsvermogen
van 2x 35 watt te kunnen pieken tot een leuke 16 Ampère.
En daarbij gedijt de RR101 juist heel goed. De CD-speler van
destijds heeft inmiddels plaats gemaakt voor een Blu-rayspeler van Sharp, want ook naar beeld wordt gekeken ten
huize van de hoofdredacteur.
Een rekensommetje van destijds levert het volgende op.
De set luidsprekers met receiver kostte destijds ruim 3.500
florijnen en de bijbehorende CD-speler nog eens zo’n 1.000
er bij. Bij elkaar omgerekend naar anno nu plusminus
€ 2.000. In feite zijn de apparaten afgeschreven, maar doen
het nog prima. Bovendien zijn ze mooi vergelijkingsmateriaal voor de set die nu ter test staat. In tweeërlei
opzicht. Ten eerste is het van belang om te weten wat die
dertig jaar aan voortschrijdende techniek heeft gebracht, ten
tweede hoe de prijsontwikkeling in onze branche is geweest.
Om met dit laatste te beginnen: stereo is niet echt duurder
geworden zoals dat bij andere duurzame consumptiegoederen wel het geval is – neem de auto maar als voorbeeld
– en de invoering van de euro heeft daarnaast ook een grote
invloed gehad op ons dagelijkse denken in geld en waarde.
“Moet je zien wat ik in mijn boodschappenwagentje heb
liggen… en dát beetje kost € 100!” Maar consumentenelektronica is de afgelopen jaren alleen maar beter geworden,
in absolute èn relatieve zin. Je koopt gewoon méér kwaliteit
voor hetzelfde geld.
Om te voorkomen dat appels en peren met elkaar worden
vergeleken moeten we bedenken dat vooral de ontwikkeling
van luidsprekers de laatste jaren grote sprongen voorwaarts
heeft gemaakt. Zo past KEF al ruim twee decennia lang in
luidsprekers de zogenaamde UniQ-technologie toe; een
techniek die door toepassing van moderne materialen het
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mogelijk heeft gemaakt om de hoge-tonen-unit – ook wel
tweeter genoemd – in het akoestische hart van de mid/lagetonen-eenheid – woofer in de volksmond – te monteren. En
daarmee ben ik aangeland bij een van mijn stokpaardjes: ik
heb voorkeur voor een tweeweg-systeem boven een drieweg
als de prijs hetzelfde is. Het klinkt bijna als een dooddoener,
maar voor een tweeweg is het ontwerp van een scheidingsfilter eenvoudiger, vergt minder onderdelen en als belangrijkste voordeel is het enkele overnamegebied aan te merken.
Bovendien is het akoestische venster kleiner waardoor het
ideaal van de puntbron wordt benaderd.

KEF Q300
Het ideale UniQ-principe is met de komst van de nieuwe
KEF Q300 nòg een stap dichterbij gekomen. Niet alleen de
vergelijking met de RR101 gaat op tal van punten mank,
maar – hoewel de typeaanduiding dat doet vermoeden –
ook met het model iQ30 uit de voorgaande Q-serie. De
Q300 is een zo te zeggen recht-toe-recht-aan luidspreker, in
tegenstelling tot de ovaal-vormige iQ30, en daarnaast nog
eens een stuk ruimer in de buitenmaten (zie specificaties).
Achter het fraai afgewerkte frontje – mooi dat het in een
metalen strip opgenomen logo meekromt aan de rand –
huist een compleet nieuw ontwikkelde 25mm tweeter met
aluminium (dubbellaagse) koepel met ‘tangerine’ golfgeleider voor een betere spreiding van het hoog – in een dito
165mm mid/laag-unit. De rolrand (de rubber ophanging)
en de conusvorm is nieuw gemodelleerd voor optimale
afstraaleigenschappen. Tevens wordt daarmee het ‘opbreekeffect’ (weerkaatsing van het golfpatroon aan de rand waardoor de conus ongewenste trillingen gaat vertonen) zoveel
mogelijk onderdrukt. Ook is de magneet van de woofer
fors groter dan in de voorgaande lijn en is de spreekspoel
verlengd om een betere impulsweergave mogelijk te maken.

Een ferme baspoort maakt het ‘plaatje’ af.
Aan de achterzijde is gelegenheid voor bi-wiring. Tussen
de twee paar aansluitklemmen – met ruimte voor 4mm
banaanpluggen of dikke luidsprekerdraad – zitten twee
schroefbare pluggen om de interne verbinding tot stand
te brengen dan wel te verbreken (door ze naar buiten te
draaien). Alle zes draaiende delen zijn geborgd zodat ze niet
zoek kunnen raken. Heel slim. De afwerking is van cellulose-film met houtmotief (zwart eiken, kersen of walnoot)
waarmee de fabrikant zich ook van de eco-friendly-kant laat
zien… Met de bijna 8 kilo mag je zeggen dat KEF meer dan
enig gewicht in de schaal legt.

Cambridge Audio CD10
Topaz is de naam en familie van de bekende Azur-serie van
CA. Van die laatste heeft HVT diverse toestellen getest en in
orde bevonden. Cambridge Audio kondigde op de CES van
januari dit jaar een serie aan die daar nog weer onder zou
komen qua prijsstelling. De verwachtingen waren natuurlijk
hooggespannen; kan dat dan? In de maand april druppelde
het eerste vaderlandse persbericht binnen in de kolommen
van HVT en was ook de première veilig gesteld.
Begin augustus kwam de CD10 binnen en het uitpakken van
deze CD-speler – als ook van de verder in deze kolommen
te testen SR10 receiver – was gelijk een feest van herkenning. Niet alleen de zo kenmerkende sobere uitstraling
van Cambridge Audio maar ook de degelijk aanvoelende
bediening boezemde onmiddellijk vertrouwen in. Het deed
me denken aan de winkeljaren van weleer met merken
als bijvoorbeeld Sansui, Kenwood of Luxman, althans dat
gevoel kreeg ik. Producten waar je geen omkijken meer naar
had en die het jarenlang tot grote tevredenheid van de koper
bleven volhouden. Het enige vervelende eraan was dat je
deze klant jaren niet meer over de winkelvloer kreeg, of het
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merakoestiek, de gedraaide muziek en dergelijke afhankelijk
is, maar in een globale schatting komt de geluidsdruk ruim
boven het niveau van een groot symfonieorkest (<100dB).
Mooie bijkomstigheid is dat het ook zacht kan…
was voor een additioneel product als een goede hoofdtelefoon. (óók mooi!).
De bediening is simpel van opzet. Het in eigen ontwikkeling en beheer gefabriceerde loopwerk doet menig duurdere speler het schaamrood op de kaken slaan. Knap hoor
Cambridge, maar het zullen wel de aantallen zijn die dit
mogelijk maken!
Een eenvoudig dotmatrix – blauw – display laat de informatie van de ingelegde CD zien zoals tijd en tracknummer.
Verder geen poespas.
De Wolfson DAC doet het vertaalwerk, de uitgang is cinch
(L+R) of digitaal (coaxiaal S/P DIF), en de CD10 leest
gewoon CD, en CD’s gecodeerd met MP3 en WMA uit. De
importeur doet er goed aan even te controleren of er een
cinch-kabeltje bijgesloten zit, in het testexemplaar ontbrak
deze namelijk. “Do I need to say more?”

SR10
De receiver SR10 herbergt volgens opgaaf 2x 85 watt aan vermogen onder de motorkap. Dat is meer dan genoeg om een
gemiddelde huiskamer om te vormen tot een discotheek.
Om de warmte-afvoer van deze stevige eindversterkers in
goede banen te leiden zijn de koellichamen voorzien van
een fluisterende ventilator.
Even een intermezzo. Een luidspreker blaas je niet zo gauw
op (het is geen ballon) met teveel vermogen, maar eerder
met te weinig. Met dat laatste – een luidspreker voeden uit
een versterker die op z’n tenen moet staan om de gewenste
geluidsdruk te leveren – staat in plaats van wisselspanning
gelijkspanning af te geven en dáár kan de luidspreker niet
tegen (de tweeters klappen er uit en in een later stadium, als
de sterke drank bijna op is, pas de woofer; kosten koper!!!).
De bediening is weer even simpel als doeltreffend. Er is
voorzien in aansluiting van een CD-speler, een MP3/AUX,
een DVD/Blu-ray, maar ook – en opgelet vinyl-liefhebbers
– een Phono-MM alsmede een REC-out en natuurlijk twee
paar luidsprekers. Hulde! Als een goede receiver betaamt
is er ontvangst van FM en AM en daarmee hebben we het
wel gehad met de mogelijkheden. (De goede Nederlandse
handleiding geeft aan hoe de voorkeuzestations geprogrammeerd dienen te worden en hoe de klankregeling in het
werk gesteld wordt.)
Ik waag me op deze plek niet aan exacte opgaaf hoe hard de
combinatie kan spelen, omdat het van vele factoren als ka-

De combinatie
Eenmaal opgesteld onder vergelijkbare condities als mijn
‘thuis’-set, werden de Q300-en aan de SR10 middels VandenHul (The Snowline) luidsprekerkabel en de CD10 CDspeler aangesloten. Verschillen waren meteen duidelijk –
natuurlijk, vergeet niet dat we dertig jaar verder zijn – maar
ook smaak en gewenning zijn factoren waar terdege rekening mee gehouden dient te worden. Op deze plek waag ik
me aan mijn tweede stokpaardje: luidsprekers hebben geen
voorkeur voor een bepaald muziekgenre. Ze moeten slechts
de lucht in trilling brengen en verplaatsen. Waar zit ‘m dan
die vermeende voorkeur? In mijn optiek moet een luidspreker gewoon alles goed weergeven. Zo moet ook de versterker
zonder kleuring versterken en de CD-speler uitlezen wat er
op het schijfje staat. Niet meer en niet minder. Toch gedijen
bepaalde combinaties op een of andere manier wel of niet
bij bepaalde muziekgenres, maar dat is een kwestie van
smaak, perceptie en stemming van het moment. In deze test
verlies ik me eens niet in omschrijvingen van het gehoorde
muziekmateriaal. Mooier lijkt het me dat de audio/videospecialist een dijk van een demo geeft.

Raymond Cooke, oprichter
van KEF.

Als conclusie kan al worden gesteld dat mocht het uit te geven budget voor een ‘stereo’ rond de € 2.000 liggen, dat dan
mijn set niet meer verkrijgbaar is. Als troost geldt dat deze
set, bestaande uit Cambridge Audio en KEF ‘slechts’ € 1.300
kost en je dus veel geld overhoudt om ofwel in de knip te
houden, dan wel uit te zien naar een groter broertje van de
Q300 – dat wordt dan bijvoorbeeld de vloerstaande Q500
voor € 499 per stuk – en/of uit te breiden naar de Azur-serie
van Cambridge Audio, want zoveel is wel duidelijk: beide
van oorsprong Engelse merken – productie in het Verre Oosten maar ontwikkeling nog steeds in respectievelijk Londen
en Maidstone – matchen voortreffelijk.
De tweede conclusie is frank en vrij: de dames thuis hielden
vast aan de KEF RR101-klank, terwijl ik toch gepoogd heb
ze op andere gedachten te brengen. Meer van “ja maar dit
geluid is moderner” en “de klank is minder afstandelijk
en warmer”, het mocht niet baten, onze set blijft waar die
staat, maar de audio/videospecialist heeft de combinatie
SR10/CD10 van Cambridge Audio en de KEF Q300 op de
plank demo-klaar voor je gereed staan. Ik kan deze ‘stereo’
van harte aanbevelen; wat een set, en dat voor dat geld!!!
Gewoon doen…
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