KEF Uni-Q Luidsprekers (LS50)
Inleiding
Een aantal jaren geleden hoorde ik op de X-Fi in Veldhoven een paar KEF LS50s bij een gozer die zijn
room correction systeem aan de man probeerde te brengen. Ik was best onder de indruk van die
speakers. Ze zien er ook gelikt uit! Ze kosten samen
nog geen 800 euro. In verschillende recensies wordt
de loftrompet geheven: De sound stage die zij
produceren zou heel precies en diep zijn. Er zou
nauwelijks sprake zijn van een sweet spot enz.
Bovendien vindt Guido ze mooi!
®
Dezelfde 8 Ω Uni-Q driver zit in de Q150 die met
z’n tweeën nog geen 500 euro kosten.
De LS50s zijn bas reflex boxen. De 13 cm luidspreker units zijn coaxiaal. De conus is van een magnesium aluminium legering gemaakt. Voor de dome
tweeter zit een wonderlijk spreidertje. Het ziet er
fraai uit, alles bij elkaar.
Er is natuurlijk een makke: Ze gaan niet veel verder
dan 50 Hz ondanks de bas reflex. De hamvraag is
dan natuurlijk: hoe zou dit klinken met mijn MFBboxen? Bij Bol.com heb je 30 dagen bedenktijd en
kun je gratis retourneren......

Even verder kijken
Op HiFi.nl vond ik:

Het model effent de weg voor de Ci160RR-THX, een nieuwe THX-gecertificeerde plafondluidspreker, die
volgens KEF een kristalhelder geluid biedt. Het concept is door de jaren heen continu verbeterd door de
technologische innovaties van KEF. De Ci160RR-THX inbouwluidspreker is volgens de fabrikant het hart
van elk home cinema systeem en heeft een 160-millimeter Uni-Q driver met Z-Flex rubberen surround,
die volgens de fabrikant een breed geluidsbeeld creëert met een brede sweet spot en daarmee een
gemakkelijke positionering.
‘’De Britse luidsprekerbouwer KEF breidt zijn portfolio van inbouwluidsprekers uit met andere veelzijdige Cimodellen, inclusief de ronde modellen Ci130QRfl en Ci160RR-THX en de vierkante Ci130QSfl.‘’
Wat nu precies wat is, is mij niet duidelijk. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat in deze plafondluidspreker gewoon de 13 cm speaker zit. Het aardige is natuurlijk dat het cross over filter er bij in is
gebouwd.
(Ik houd er maar mee op om alle Engelse woorden cursief te schrijven..)

De SP1625 (hierboven) is de speaker uit de LS50 denk ik. Alhoewel, hij is 4 Ω! Het cross over filter zit
dan in de kast natuurlijk.
Er is ook nog een type met een gladde conus:
Op de sticker staat:
SP1588.2
6.5’’ UNI-Q 4 Ω

In de volgende figuur kun je zien hoe het ding in elkaar zit. Daarin wordt bevestigd dat de dome tweeter
een diameter zo’n 4 cm heeft, wat ik al vermoedde.

In het plaatje hiernaast is nog duidelijker te zien hoe de tweeter met zijn
‘golfpijp’ coaxiaal is gemonteerd. Het is
een vrij groot ding.

Een bijkomende troef van Uni-Q is dat de LS50 ook dichtbij heel goed en natuurlijk klinkt, de zogenaamde near-field prestatie. In kleine woonkamers en werkruimtes is dat een plus, zeker omdat de speakers
door die compacte Uni-Q driver relatief klein zijn. Zo kun je een strak stereobeeld ervaren op plusminus
1,5 meter, wat met meerweg speakers lastiger is.

Nog een mooi plaatje van de LS50-unit:

Hier is te zien dat de spreekspoel van de middentoner/woofer niet aan de binnenrand van de conus is
bevestigd maar ergens halverwege (als je de rubberrand meerekent). Dat doet mij aan de BMR
constructie denken! Hier is ook te zien dat de tweeter een ‘vented’ poort heeft naar de achterdeksel.
Een complete beschrijving staat onder: http://www.kef.com/uploads/files/nl/series_pdf/q_wiki.pdf
Op eBay ( https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Kef%20Uni-q ) komt de Q150 nogal eens langs voor
zo’n 300 euro…. Laat hen echter niet uit de VS komen want dan betaal je je blauw aan vervoers- (en
douane) kosten!
‘SAMENVATTING
Wat de Q Series helemaal onderscheidt van concurrenten in het segment is de focus op een mooie, natuurlijke
weergave die ook off-axis stand houdt. De Q350 straalt heel breed uit, al is het niet zo straf als zijn grote LS50broer – die blijft de koning van near-field luisteren. Op een redelijke luisterafstand en met de speakers een tikje
ingedraaid, ervaar je met de Q350 een knap stereobeeld dat weet te ontsnappen aan de luidsprekers. Ze hebben
voor dit prijspunt een heel fraaie middenweergave en best wat zin voor detail. De keerzijde is dat sommige
mensen de Q Series misschien net té kleurloos gaan vinden, maar dat is toch wel een persoonlijk gegeven. De
Q750 is een prima vloerstaander die - niet verrassend - een betere all-rounder is dan de Q350. Zet hem op spikes,
draai ook hem wat in, en je doet voor iedereen in de sofa een prima muziekervaring cadeau.’

‘En dan heb je nog de LS50 – één van de beste boekenplankspeakers – en de LS50 Wireless, een
zeer slimme combinatie van de LS50-speakerkwaliteiten met een ingebouwde versterker en
streamingmogelijkheden. De LS50 Wireless is misschien wel het gezicht van hifi van de
toekomst.’

’’KEF Q Series: toegankelijker dan ooit
De KEF Q Series is een reeks die mikt op de massa die interesse heeft in een beter geluid. De
grootte van het prijskaartje is daarbij uiterst belangrijk en daarom is het toch wel goed nieuws
dat KEF voor de nieuwe modellen consequent minder vraagt dan voorheen. De verschillen
variëren van model tot model, maar bij de grootste vloerstaander gaat het toch om een
significante prijsdaling. De adviesprijs van de Q900 (de topper van de 7de generatie) bedroeg
949euro, terwijl het nieuwe vlaggenschip (de Q950) voor 775 euro per stuk in de winkel staat.
Er zijn nu twee kleurversies – zwart en wit – die beiden eerder mat zijn afgewerkt. Ook de
conussen van de drivers zijn mat. Het geeft de nieuwe Q Series een strakke designuitstraling, iets
dat bij de boekenplankspeakers nog meer geldt. Bij de Q150 en Q350 is het ontwerp namelijk
drastisch anders dan bij de Q100 en Q300 van de vorige generatie. Bij beide boekenplankspeakers is de driver naar het midden van het voorpaneel verhuisd en is de bass-reflex van de
voorkant naar de achterzijde gegaan. Los van het esthetische (en de nieuwe Q-boekenplankspeakers zien er echt wel goed uit), heeft dat ook een impact op het geluid en de plaatsing.
Overigens lijkt de walnoten Q-uitvoering van de zevende generatie geschrapt.
De Uni-Q-driver is inderdaad iets heel bijzonders, al is het onderliggende concept niet eigen aan
KEF. Het gaat hier namelijk om een coaxiale driver, wat wil zeggen dat deze driver er eigenlijk
twee zijn. Het bestaat uit twee delen: een grote midranger met in het midden een onafhankelijk
opererende tweeter. Bij de Uni-Q is de tweeter heel herkenbaar, omdat KEF er altijd een
opvallende metaalkleur aan geeft en omdat er voor de tweeter een waveguide is aangebracht in
de vorm van een bloempje of opengesneden sinaasappel.
Er zijn wel wat voordelen aan coaxiale drivers. De voornaamste troef is echter dat ze opereren
als een puntbron. De claim to fame van de Uni-Q-driver is dat ze heel coherent zijn en dat
muziek natuurlijk klinkt.
De nieuwe Q Serie heeft op alle modellen de Uni-Q-driver, net zoals voorheen. Een kleine
aanpassing bij de nieuwe Q’s is dat de tweeter in de Uni-Q-driver een ander buisje gebruikt voor
tube loading, wat de helderheid van het hoog zou verbeteren en breakup vermijdt.’’

‘’KEF Q Series: Plaatsing
Het prijsverschil is uiteraard wel iets, maar bijvoorbeeld de Q350 en de LS50 naast elkaar beluisteren is
een goed idee als je op zoek bent naar boekenplankspeakers die gelijkaardig maar toch verschillend zijn.

De LS50 is bijvoorbeeld de betere keuze als je dichterbij gaat zitten. Hij kan ook beter
tegen een plaatsing dichter tegen de muur.’’ ????
Nu weten we het wel… Het bovenstaande proza komt uit de HiFi tijdschriften wereld. Wat mij natuurlijk
interesseert is of deze Uni-Q’s beter klinken dan de veel simpeler BMR’s waar ik nu (22-5-2020) mee
speel. (2 BMRs in een Baffle <== De Beste !!!), en dat blijkt later niet het geval!
10-10-2022

