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Verlengde kabeluitvoeringen van RU Connected. Zal de
kwaliteit hetzelfde blijven, ondanks de ruime lengte?
Posted on %d/%m/%y by Ron Claassen

 

Van RU Connected de verlengde HDMI 1.4 kabel 5 & 10 meter & verlengde Cinch
(RCA) kabel 2 meter. Zal de kwaliteit hetzelfde blijven, ondanks de ruime lengte?

 

Dat kwalitatief goede audio & video kabels helemaal geen goud geld behoeven te kosten
om een goede kwaliteit te leveren heb ik al eerder beschreven in een artikel waar ik de
test beschreef  een aantal kabels van de firma RU Connected.

Alle kabels waren destijds in de standaard lengte van 1 tot 1,5 meter. De kwaliteit van de
kabels is en was gewoonweg ongelofelijk. Ik durf daar best een hele harde en

stoutmoedige bewering tegenover
te zetten. Geen enkel merk, maar
dan ook geen enkel en ik zie er
gedurende heel wat testen
veelvuldig wat door mijn handen
glijden, en hoe bekend een merk
ook is, kan hier tegenop werken.
Wat je hier ziet is een kabel, zo
solide, sterk, toch flexibel,
zorgvuldig vervaardigde kabels met
vergulde stekkers en een sterke huls
aan beide einden. Bij het uitpakken
zie je een kabel liggen die er zelfs
chique uitziet. Even terugkomende
op wat geen enkel ander merk kan.
Dat is dezelfde afwerking en

kwaliteit leveren tegen dezelfde prijs als dat de kabels van RU Connected dit doen.

Mooi kabels zijn er meer dan genoeg, in allerlei soorten en prijsklassen, tot zelfs de
bovengemiddelde hoge prijsklasse. Op zich alles te verklaren naar gebruikte materialen en
dergelijke. Echter de prijs waarvoor RU Connected ze kan leveren is met recht laag te
noemen.

Een voorbeeld? Ik geef er twee zelfs.

De gemiddelde kabel is zo’n één tot anderhalve meter. Ik ga nu uit van enkel en alleen
hoogwaardige kabels van bekende audio merken. Voor een leuke en mooi klinkende kabel
betaal je dan zo’n € 40,- tot € 50,- Euro. Dan zit je bij de meeste bekende merken nog aan
de onderrange, niets bijzonders maar kwalitatief gewoon goed. Ga je dan in lengtematen
omhoog dan betaal je daar goed voor, mits een merk dit überhaupt in de levering
beschikbaar heeft.

Bij RU Connected: HDMI kabel met de kenmerken: High Speed met Ethernet, 1080P, 3D,
4K, Audio Return (ARC)

1 meter € 22,95
2 meter € 28,95
3 meter € 34,95
5 meter € 49,50 (bijvoorbeeld AudioQuest HDMi 5 meter € 119,-)
10 meter € 84,50

“Ja, maar dan gaat de kwaliteit met de lengte beslist achteruit want over 5 of 10 meter
moet je beslist kwaliteitsverlies zien en hebben, dat kan niet anders”. Nou, ik heb de 10
meter kabellengte op test gehad. Uitvoerig getest en bekeken met allerlei verschillende
bronnen. Zelfs de allerhoogste beeld (Blu-Ray) en geluidsvorm (True HD) gaven geen
enkele krimp en geen enkel verschil! Het is absoluut niemand opgevallen, behalve ik zelf
dan, en er komen toch hele kritische personen bij me op visite die altijd alles opmerken,
dat er een veel langere kabellengte in gebruik was. Petje af hoor! En heb je die prijs al
gezien? Ja best wel een slok geld voor de gemiddelde gebruiker, dat geef ik toe, maar wat
denk jij betaald te moeten hebben bij een “gerenommeerd merk”?

De kabels van RU Connected zijn wel van het type platte kabels met vergulde connectoren.
Er zijn mensen die platte kabels maar niets vinden omdat dan de weerstand z’n weg niet
genoeg zou kunnen vinden en dit zou dan teruggezien moeten kunnen worden in de
kwaliteit van het beeld en geluid. Ik heb daar in gebruik helemaal niets van gemerkt.

Tweede voorbeeld.

De interlink Cinch RCA kabel van RU Connected. Voor een kabel van 1 tot 1,5 meter van
een bekend merk is de prijsverhouding ongeveer hetzelfde zoals hierboven genoemd.  Mits
dezelfde kwaliteit aanwezig is.

Hoe vaak heb je het niet dat je een
Hifi component hebt dat je niet
direct bij de versterker kan of wil
plaatsen, bijvoorbeeld een CD-
speler, streamer of draaitafel. Je wil
immers het mooiste geluid uit
analoge verbindingen voor je
componenten hebben. Bij het
gebruik van een analoog signaal is
het gebruik van een goede kabel erg
belangrijk.

RU Connected kan dan zo’n kabel,
de kabels komen per paar (stereo
geluid), leveren in twee lengtematen
dat het net iets meer mogelijk
maakt dat je wat meer speelruimte hebt.

De kritische lezer zegt dan meteen, ja dat kan een ander merk ook. Ja, helemaal waar maar
niet tegen deze vraagprijs en met deze prijs/kwaliteitsverhouding.

1 meter € 24,95
2 meter € 34,50

Voorbeelden: AudioQuest G-Snake 1,5 meter € 44,- of bijvoorbeeld QED Performance Audio 2 3 meter 3 meter

€ 92,-. Dit zijn overigens zeer willekeurige voorbeelden uit een zeer ruim aanbod van kabels en merken. 

Ook hierbij weer dezelfde conclusie. De kabels presteren gewoon goed in gebruik. Zien er zeer netjes en solide

uit en zijn zeer aan te bevelen.

Kortom laat je niet beinvloeden door allerlei kreten en aanbiedingen. Bezit je een echte
high end installatie met stuk voor stuk kostbare componenten dan zijn de dure en kostbare
kabels te overwegen en zelfs aan te bevelen. Heb je een gemiddelde of bovengemiddelde
klasse geluid- en beeldset staan dan kan je met deze kabels zeer goed uit de voeten. Geheel
naar je zin, volgens de gestelde “eisen” en aardig voor je portemonnee. Voor het verschil in
prijs kan je weer andere software kopen. CD’s of zo, oh nee, tegenwoordig doen we veel
met Spotify. Weet je dat je met een goede kwaliteitskabel hier hele mooie prestaties kan
bereiken wat je dan direct terug hoort in de weergave? Ook daar zijn dan weer pluspunten
te behalen.

Getest met:

Advance Acoustic MAP305DA versterker / Anthem MRX300 AV Receiver
Audium Comp 3 & Aurum Cantus Leisure 3 SE MKIII luidsprekers
Samsung TV
Antelope Audio Zodiac+ Digital Audio Converter (DAC)
Antelope Audio Voltikus
Hifidelio Pro streaming audio device
QED XT-400 luidspreker bekabeling
RU Connected kabels
Furutech stroombekabeling en voeding

 

RU connected
Parklaan 20
Bussum, 1406KM
Tel.: 0641358598
Email: info@ruconnected.nl

 

Internet: www.ruconnected.nl
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