
Kast van KEF Q300 vergroten  
 
Inleiding 
 

Sinds enige tijd maakt KEF vrij kleine boxen met een UniQ luidspreker. Het paradepaardje is de LS50. Ik 
heb bij ebay twee - netto 15 liter - Q300’s gekocht. Ik weet zeker dat er een coaxiale luidspreker in zit: de 
KEF UniQ SP1276:  
 

 
En die 165 mm speaker zit in een eenvoudig boxje 
met de poort aan de voorkant: de Q300:                                                                                                                                                    

 

De binnenkant 
 

Natuurlijk kon ik het niet laten om ín de box te kij-
ken. Om te beginnen het ‘luikje’ met de aanslui-
tingen maar eens losgeschroefd: 
 

Dit paneeltje laat 
bi-wiring toe. De 
bovenste twee 
vergulde bussen 
zijn voor de 
tweeter en de 
onderste voor de 
‘woofer’. De twee 
zwarte knopjes er 
tussenin zijn om 
de bussen verti-
kaal door te ver-
binden: rechtsom 
= doorverbinden. 
Ze fungeren als 
schroeven die 
plaatjes op het 

filterprintje drukken om de doorverbinding te verzor-
gen.  
Dus, rechtsom (doorverbonden) = geen bi-wiring, 
helemaal linksom dus wel. Over het nut daarvan 
zullen we het verder niet hebben.  
 

Op het filterbordje zitten drie componenten: een spoel 
van 580 µH (eigen weerstand: 0,8 Ω),[er staat op:  
0,65 mH] een capaciteit van 4,3 µF + 0,2 Ω en de 
weerstand is 0,68 Ω.  
De tweeter meet 3,75 Ω en de ‘woofer’ meet 3,5 Ω + 
0,15 mH.  
 

Zonder rekening te houden met de zelfinductie van de 
speakers, liggen de overnamefrequenties van de  
6 dB/oct filters op: 
flow  = R/2πL    =  3,5 / 6,28·0,58·10

-3
   = 960 Hz 

fhigh = 1/2πRC = 1 / 6,28·4,63·4,3·10
-6

 = 8 kHz 
Dat ziet er wat vreemd uit!  



Metingen lieten het volgende zien: 
Resonantie van de Low-speaker: 82 en 33 Hz, dip op 40 Hz (basreflex). Poort gesloten: 78 Hz. 
6 db down door filter: 4,4 kHz. 
 

High speaker:   15 kHz:  0 dB 
     7 kHz: -3 dB 
  4,4 kHz: -6 dB 
  2,5 kHz: -9 dB 
 

Het overnamepunt ligt bij 4,4 kHz ??? 
 

De wanddikte van het kastje: 15 mm. De netto inhoud is 13 liter. Het kastje is gevuld met dempingsmat.  
Als we naar de impedantiekromme kijken, zien we het volgende: 
 
     Freq.:          Uitslag: (~10x aant. Ω)  
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Aangezien ik geen meetprogramma meer heb voor luidspreker impedanties, moet het maar even zo.  
Ik heb de voltmeter niet ‘geijkt’ op het aantal ohm, maar bij 400 Hz komen we op ~3 Ω.  
Als we naar de krommes kijken, heeft het er alle schijn van dat de overname frequentie rond de 2,5 kHz 
ligt.  
De akoestische metingen aan de box zijn te vinden in: ‘Met de coaxiale speaker van KEF (UniQ)’. Die 
zien er goed uit! Jammer dat we met een basreflex box te maken hebben. Die gaan we vergroten naar 
zo’n 30 liter gesloten. De basreflxpoort gaat dus dicht.  
 

De afmetingen van het 15 liter kastje zijn: hoogte: 35.5, breedte 21 en 
diepte 30 cm. De wanddikte is maar 15 mm. Bij het meten zijn geen 
kastresonanties gevonden en de rechte hoeken van het front waren 
kennelijk ook geen probleem.  
Als we de kast 75 cm hoog maken, kun je er vanuit een luie stoel over-
heen kijken wat meer ruimte in de weergave suggereert. Als we de 
oren op 90 cm van de vloer projecteren op 2 m van de boxen, dan 
wordt het zoiets als hiernaast. Het bovenste stuk stelt de Q300-box 
voor. Het deel er onder zal ruim 15 liter worden zodat de totale inhoud  
ruim 30 liter wordt. De beide delen worden via een groot gat verbon-
den. Het blijft een gesloten kast wat het laag alleen maar ten goede 
komt. 
 
De werktekening staat op de volgende pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Stuklijst 
 

Als we de frontplaat van de onderkast afwerken met plaatmateriaal, kunnen we de naden aan de voor- en 
achterkant laten vallen. Alle wanden worden vervolgens op een dezelfde afstelling gezaagd op 210 – 2d 
(als d de plaatdikte is). Tussen de zijwanden komt een stempel om resonantie te onderdrukken.  
 
 
 
 



Dus:  zijwanden:     750 x 360 ……………….. 4x  
 frontplaat:      (210 – 2d) x 357 ……….. 2x  
 achterwand:  (210 – 2d) x 317 ……….. 2x                 nogges nameten! 
 bodem:         (210 – 2d) x (364 – 2d) … 2x  
 tussenwand: (210 – 2d) x 370 ………... 2x  
 stempel:       (210 – 2d) x 100 ………… 2x  
 
 

Andere filters 
 

580 µH op 2,5 kHz: 7 uF 9,11 Ω    ????????????? 
4,3 µF op 2,5 kHz: 1 mH      14,8 Ω  
 
Het kwam er niet meer van. Heleen en Erik wilden de kastjes liever zó menemen.  
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