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KEF R-SERIES EN HEGEL H190 BIJ CHATTELIN AUDIO SYSTEMS    Marnix Bosman

9 Februari jongstleden stond de winkel van Chattelin Audio systems in het teken 

van de nieuwe R-series van KEF. Aangestuurd door een Hegel H190 geïntegreerde 

versterker lieten de mannen van Chattelin horen waarom deze nieuwe KEF serie 

in de winkel te vinden is.
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Medio september vorig jaar introduceerde KEF de 
nieuwe R-series. De R-series zit al jaren in het 
uitgebreide programma van deze Engelse 

fabrikant en gebruikt technieken die ook in de duurdere 
Reference en Blade series te vinden zijn. Ondanks het succes 
van de ‘oude’ R-serie heeft KEF echter het volledige ontwerp 
van deze modellen onder de loep genomen en de luidspre-
kers helemaal opnieuw opgebouwd. Op maar liefst 1.046 
punten zijn uiteindelijk verbeteringen doorgevoerd waardoor 
je, ondanks de uiterlijke overeenkomsten, eigenlijk van een 
compleet nieuwe luidspreker kunt spreken. Kloppend hart 
van deze serie is ondanks alle vernieuwingen natuurlijk nog 
steeds de unieke Uni-Q driver. KEF gebruikt nu de 12e 
generatie Uni-Q driver die nog steeds uniek is qua construc-
tie en alleen in KEF luidsprekers wordt gebruikt.

Kritisch testpanel

In de winkel van Chattelin zijn al geruime tijd de KEF Blade 
en de LS50 terug te vinden en recentelijk heeft men daar ook 
de nieuwe KEF LSX aan toegevoegd. Dat wil echter niet 
zeggen dat Chattelin zomaar iedere nieuwe KEF speaker of 
welk ander product in de winkel zal aanbieden. Ieder nieuw 
product wordt pas in het Chattelin programma opgenomen 
als het de kritische toets van Chattelin en zijn mannen heeft 
doorstaan. Deze beoordeling van Chattelin bestaat in eerste 
instantie uit een puur technische test waarin alle facetten van 
een product worden bekeken en op waarde worden 
beoordeeld. Pas als een product deze technische test heeft 

doorstaan, volgt een kritische luistertest met een vast 
luisterpanel. Aan het einde van deze tweede stap zal worden 
beoordeeld of een product als het ware ‘Chattelin’ waardig is 
en in het assortiment wordt opgenomen. 

KEF R-series

De R-series van KEF bestaat uit 6 modellen, drie vloerstaan-
de luidsprekers, een monitor, een center speaker en een 
surround luidspreker. Tijdens de show concentreerden Ben 
van Leliveld en Ton Spruijt van Chattelin zich vooral op het 
demonstreren van de twee grootste modellen, de R11 en de 
R7. Tijdens de demonstratie werden de luidsprekers 
aangestuurd door een Hegel H190 versterker die prijstech-
nisch (€3.595) uitstekend past bij de R11 (€4.998/set) en de 
R7 (€3.198/set).
Alle vloerstaande modellen uit de R-serie zijn drie-weg 
basreflex luidsprekers die een d’Appolito configuratie 
gebruiken. Bij deze configuratie wordt de tweeter en 
middentoner combinatie van de Uni-Q driver geflankeerd 
door twee identieke lagetonen luidsprekers. De R5 en R7 
zijn voorzien van twee woofers. De R11 gebruikt in een 
vergelijkbare configuratie vier identieke woofers, twee boven 
en twee onder de Uni-Q driver. Iedere lage tonen sectie is 
voorzien van een eigen kamer en baspoort. De baspoort 
bevindt zich aan de achterzijde en heeft een nieuwe flexibele 
constructie. Door de flexibiliteit kan de baspoort zich aan de 
situatie aanpassen zodat turbulentie- en resonantieproblemen 
in de baspoort worden voorkomen.



Meer weten? www.savoraudio.nl
house of premium brands
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R7 vs R11

Tijdens de show was er in eerste instantie de volle aandacht 
voor de R7. De luisterruimte bij Chattelin is flink maar 
tegelijkertijd ook weer niet zodanig immens dat hij niet te 
vergelijken is met de afmetingen van een gemiddelde 
Nederlandse huiskamer. In de Chattelin ruimte kwam de R7 
prima tot zijn recht en zette hij een zeer compleet klankbeeld 
neer met meer dan voldoende druk in het diepste laag. Mede 
door het flinke rendement (88dB) en de kracht van de Hegel 
H190 bleef de controle optimaal en werd er ook een mooi 
stereobeeld neergezet. Het stereobeeld was diep en kwam ook 
goed los van de luidsprekers. Opvallend was dat het 
stereobeeld ook buiten de ideale luisterpositie nog zeer goed 
was.
De R11 heeft een hoger rendement (+2dB t.o.v. de R7) en 
gaat op papier ook iets dieper in het laag (-1Hz). Dat verschil 
lijkt wellicht heel klein maar het verschil is in de praktijk 
heel goed hoorbaar. De extra push in het laag is duidelijk 
aanwezig. Die extra druk zal je in veel huiskamers echter niet 
nodig hebben. Als je dat extra laag volume vanwege de 
afmetingen van je luisterruimte niet echt nodig hebt dan kun 
je wat Ben van Leliveld betreft die extra investering die een 
R11 met zich mee brengt beter investeren in een betere 
versterker. Zoals bijvoorbeeld een H190 van Hegel. 

Hegel H190

De Hegel H190 is een echte wolf in schaapskleren want 
achter het rustige front zonder al te veel franje gaat een 
bijzonder krachtige versterker schuil die een unieke 
gepatenteerde versterkertechniek gebruikt, alleen te vinden 
in Hegel versterkers. Grote kracht van Hegel versterkers is de 
uitstekende controle over het volledige frequentiebereik. 
Vooral in het laag is die controle echt belangrijk en daarin zit 
de ware kracht van een Hegel versterker. 
De mogelijkheden van de H190 gaan echter verder dan 
versterking alleen want hij heeft ook een uitstekende DAC 

aan boord die via S/P-DIF, USB en een netwerk verbinding 
(DLNA en AirPlay) te benaderen is. Tijdens de demo bij 
Chattelin ging het vooral om het versterkende deel van de 
H190 maar deze laatste features mogen zeker niet onbe-
noemd blijven.

Alle tijd voor vragen

Door de uitgebreide selectieprocedure weet men bij 
Chattelin precies wat er in de winkel staat en weten ze ook 
waarom ze deze producten voeren. Niet alleen kunnen zij er 
dus van alles over vertellen maar zij zijn ook in staat om een 
goed onderbouwd antwoord te geven op vragen. Dat bleek 
ook weer heel duidelijk tijdens deze show want naast het 
beluisteren van een breed aanbod aan muziek was er ook veel 
tijd voor het stellen van vragen. Na een bezoek aan Chattelin 
ga je met zekerheid met meer kennis over audio naar buiten 
en heb je bovendien een leuke middag of avond met veel 
muziek meegemaakt. Een goede reden om de show kalender 
van Chattelin goed in de gaten te houden.

Meer informatie:
Chattelin Audio Systems
Anna Paulownastraat 58
2518 BG Den Haag
Tel. 070 363 2050
www.chattelin.nl


