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Zoek home cinema

Bij een moderne homecinema set krijg je voor het overbrengen van beeld en
geluid vaak te maken met verschillende HDMI, oftewel High-Definition
Multimedia Interface kabels en externe audio kabels (S/PDIF of optisch). Veel
mensen vragen zich af wat de invloed is van het gebruik van een
kwaliteitskabel of bijvoorbeeld een goedkopere HDMI of geluidskabel.

Meer merken..

Optische Toslink
Diverse soorten, merken, kwaliteit
Optische Toslink producten
kabelsenmeer.nl/optische-toslink

UPC introduceert: Horizon
Eindeloos TV kijken. Ontdek nú de
Wereld van Horizon!
UPC.nl/Horizon

Veel gezocht

Soundbar
Draadloos homecinema

Wij hebben veel verschillende kabels getest en vervolgens het beeld en geluid
met elkaar vergeleken, waarmee wij tot de conclusie zijn gekomen dat goede
bekabeling tussen homecinema apparatuur is wel degelijk van belang voor
optimaal beeld en geluid. Bij goedkopere kabels hebben wij namelijk veel
vaker signaalverlies door slechte isolatie en los zittende connectoren
geconstateerd dan bij kabels van betere kwaliteit. Wij raden u daarom aan te
kiezen voor een kwaliteitskabel om dit veel voorkomende probleem te
verhelpen.

Vergeleken Shops

Gold plated kabels
Voor de beste overdracht van signalen raadden wij gold plated HDMI en
geluidkabels aan. Gold plated betekent dat de connectoren die het het signaal
overbrengen een gouden laag hebben en omdat goud een van de beste
geleiders is en het best bestand is tegen corrosie ben je ervan verzekerd dat
de beeld- en geluidssignalen het best overgebracht worden. Naast dit
voordeel zijn de bedradingen bij een gold plated HDMI kabel vaker
beter geïsoleerd.
HDMI kabel versies
De HDMI kabel heeft al veel ontwikkelingen doorgemaakt en de nieuwste
HDMI kabel is inmiddels al toe aan de 7e versie: HDMI 1.4a. Voorgaande
versies waren: HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3a en 1.4.

met Wifi
met Harde schijf
met Blu-ray Speler
BOSE home cinema
met Bluetooth

Nieuwste home cinema
SAMSUNG HTD5500
ONKYO SKS22XHOMECIN
ONKYO HTX22HDXHOMEC

Alle Shops

SAMSUNG HTD5100
PHILIPS BDP7600
SAMSUNG HTD5200
PANASONIC SCBTT770
SAMSUNG HTD350
PIONEER BCS414K

Pagina's
Door de revolutie en verbeteringen in de verschillende versies van de HDMI
kabel is deze tegenwoordig in staat een maximale resolutie van maar liefst
4096x2160p over te brengen en betere 3D ondersteuning heeft doordat er
hogere snelheden tussen 2 hdmi apparaten mogelijk zijn. Namelijk van wel
100 MB per seconde bij een HDMI 1.4a kabel.

PHILIPS HTS5581
HARMAN KARDON
HS350BQINTE
HARMAN KARDON
HS250BQINTE
HARMAN KARDON
BDS800INTEGRA
HARMAN KARDON
BDS4002.1INT

Bose home cinema
Forum
Home

PHILIPS HTS3551
PHILIPS HTS4561

Aanbiedingen

TIP: kabels van het merk Ruconnected.
Zoals u bovenstaand kunt lezen hebben
wij veel kabels met elkaar vergeleken.
Hierbij hebben wij gelet op
signaalsterkte, isolatie, het uiteindelijke
beeld en geluidsresultaat en natuurlijk
de prijs. Hierbij is vielen de kabels van
Ruconnected, een webshop die zich
enkel richt op gold plated kwaliteitkabels
ons op.

home cinema sets

Naast dat ze een uitstekende performance leveren doen ze dit ook nog
voor een uitstekende prijs. Bijvoorbeeld een gold plated hdmi 1.4 kabel
voor slechts 24,95!
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Homecinema Test 2012

Bose

De Beste Homecinema kiezen? Nu gratis toegang
tot de Test!

Elektrokoopjes

Consumentenbond.nl/Homecinema-Test

Expert

15 meter lange HDMI kabel
HDMI Kabels 75 Cent Per Stuk Goedkope HDMI
Kabels Online
www.allekabels.nl/

Internetshop
Its
Kijkshop

Glasvezel Kabel nodig?
Prima Producten, Eerlijke Prijzen! Altijd Korting
www.Elektronica-Shop.nl

Komplett
Mediagigant

(Grond) Kabel & Draad.Tip
Installatie kabel en draad. 75% korting. Ook
kniplengtes.
www.installatie-kabel.nl

Megapool
Modern
Neckermann
Otto
Plasma Discounter
Redcoon
Scheer en Foppen
Wehkamp
Thuisbioscoop

Goedkoop bellen
Goedkoop bellen vergelijken? Ga
naar Goedkoopbellen.com

Nieuwe Home Cinema

Top Partners

SAMSUNG HTD5500

Home Cinema Magazine

ONKYO SKS22XHOMECIN

Televisie internet & bellen

ONKYO HTX22HDXHOMEC

sim only

SAMSUNG HTD5100

Goedkoopste Prepaid
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