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Test & review van de kabels van RU Connected

Enige tijd geleden ben ik in contact gekomen
met Ruben van RU Connected. Hij brengt
met zijn bedrijf audio en video kabels op de markt met een zeer goede
prijs/kwaliteitsverhouding.
De regelmatige bezoeker van deze website kan zich herinneren dat we de laatste tijd ook
andere, hoogwaardige, kabels hebben getest. Kabels die naar het zeggen van de fabrikant
echt High-Tech genoemd moeten worden. Daarnaast heb ik ook zelf een aantal kabels van
verschillende merken liggen. Het positieve gevolg is wel dat we daardoor een hele goede
vergelijking hebben kunnen maken. Dit heeft interessante resultaten gegeven vanwaaruit
een opzienbarende denkwijze naar voren is gekomen.
RU Connected heeft op mijn verzoek een set kabels toegezonden waarmee ik diverse testen
kon doen van allerlei aard, zowel op audio als video gebied. Te weten twee interlink (RCA)
kabels, een optische- en een coaxiale digitale kabel en een 1.4 HDMI kabel voor het
gecombineerde audio/video gedeelte.
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Optisch zien de kabels er stevig uit. Ze hebben een goede en stevige mantel met een mooie,
strakzittende krimpkous en aan de beide einden zitten goede en stevig aangehechte
pluggen. Ook deze zien er goed uit en zitten op een goede wijze verbonden aan de kabel
zelf. De interlinks zijn, net zoals alle andere kabels, van een populaire lengte, 1 meter.
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De klank van alle geluid kabels is gewoon goed te noemen. Een mooi gedetailleerd geluid,
brede plaatsing van de instrumenten, schone klanken en een mooie volle klank.
De HDMI kabel heeft de juiste lengte en ziet er stevig uit met een flexibele, platte, kabel.
Het geboden beeld met deze kabel is fris, kleurrijk, snel van opbouw en ook het
retourgeluid is prima.
In de praktijk, iets waar we allemaal nieuwsgierig naar zijn, heb ik ze dus vergeleken met
kabels die het dubbele en vaak een veelvoud kosten van deze kabels. Daar komt dan ook
meteen mijn verbazing bij kijken. Natuurlijk zijn er altijd verschillen te horen en geven
tussen deze zogenaamde “budget kabels” en aan de andere kant de “High-Tech” kabels.
Echter, gehoormatig moet ik toch echt concluderen dat deze kabels, in de praktijk,
absoluut hun mannetje staan en een heel lekkere sound en scherp gestoken beeld geven.
De prestaties zijn uitstekend en er is helemaal niets mis mee.
Na de diverse testen en een 1 op 1 vergelijk met de duurdere kabels durf ik te beweren dat
je met gebruik van deze kabels en eventueel toevoeging van één van de tweaks waarover ik
onlangs artikelen heb gepubliceerd, iets neerzet waarmee je een set met goede
afzonderlijke componenten naar een niveau tilt waar je een stevige spreekwoordelijke punt
aan kan zuigen en waarmee je als totale installatie set kan wedijveren met een goede set
met kostbare, high-tech, kabels. Dat wil toch heel wat zeggen over de kwaliteit van deze
“budget kabels”.
Ru Connected is een betrouwbare partij met online verkoop. Informatie daarover is terug
te vinden op www.ruconnected.nl. Je kunt altijd rekenen op een snelle levering en een
normale postverzorging in een eenvoudige envelop om de kosten te drukken behoren tot
de standaard werkwijze. Men denkt daar dus goed met de klant mee om zo een zo
consumentvriendelijke prijs aan te kunnen (blijven) bieden. Je kunt hier zonder enige
twijfel en met een gerust hart je bestelling opgeven.
Oordeel: ZEER GOED ★★★★★★
Prijs/Kwaliteit verhouding: UITSTEKEND ★★★★★★
Ik dring anderen nooit mijn mening op maar ik kan je deze kabels zeer aanbevelen voor
gebruik in je geluid set.
Prijzen
HDMI 1.4 kabel, pluggen gold plated, 1 meter lengte. Geschikt
voor 1080P (HD) en 3D. Beeld en geluid is uitstekend. Blinkt uit in
veel detail en rust. Geen storingen. € 22,95
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OPTISCHE digitale kabel, pluggen gold
plated, 1 meter lengte. Geschikt voor digitale
geluid overdracht van o.a. DVD/Blu-Ray en
CD spelers. Prima, schoon, warm en
gedetailleerd geluid. Geen storingen. € 12,95
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COAXIALE digitale kabel, pluggen gold plated, 1 meter lengte.
Geschikt voor meerkanaals geluid overdracht in surround
installaties. Prima, schoon, luchtig en gedetailleerd geluid. Geen
storingen. € 13,95
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INTERLINK (RCA) Cinch/Tulp kabels. Bij het aansluiten van
je analoge apparatuur in je stereo installatie bereik je met deze kabel
een goede kwaliteit. Je moet heel wat meer uitgeven om hier
daadwerkelijk ook meer verschil in te horen. Pluggen gold plated, 1
meter lengte. € 24,95.
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RU connected
Parklaan 20
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Hmm,
lijken erg veel op deze interlinks van Emotiva Audio, X-Series RCA Cable.
http://emotiva.com/interconnects.shtm
mvgr
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Dag heer of mevrouw “M”,
Ik heb met interesse gekeken op de door jou gestuurde weblink en ik kan
niet anders dan je gelijk geve. Goed opgemerkt! Ik zal je opmerking
doorsturen naar mijn contactpersoon bij RU Connected.
Vriendelijke groeten,
Ron
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Hallo “M”,
Je stuurde mij onlangs het volgende bericht:
“Hmm,
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lijken erg veel op deze interlinks van Emotiva Audio, X-Series RCA
Cable.
http://emotiva.com/interconnects.shtm
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mvgr”
Zoals aangegeven heb ik de leverancier van de kabels, RU
Connected, hier op aangesproken. Ik wil natuurlijk ook weten of
deze veronderstelling juist is.
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Ruben, de eigenaar van RU Connected geeft mij hier op de
volgende reactie:
“Hoi Ron,
Dat kan wel kloppen, Emotiva laat haar kabels bij dezelfde fabriek
maken. Qua design zijn ze grotendeels identiek maar intern zullen
de kabels echter wel van elkaar verschillen.
Net zoals onze analoge en digitale interlinks uiterlijk identiek zijn,
maar weldegelijk een andere opbouw hebben.
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Ron
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ik ben een groot
liefhebber van
Jazz muziek. Niet de muziekstroom
waarbij de artiesten als het ware door
elkaar heen jammen (Free Jazz) maar
meer de … Continue reading →
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