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KEF - en kort bakgrundshistoria

 Ända sedan 1961 när den nyskapande ingenjören i akustik, Raymond Cooke MBE (1925 - 1996), grundade företaget så har KEF's 
innovativa konstruktioner hjälp till att forma utvecklingen av modern teknik inom audiobranschen. Med bakgrund som elektronikingenjör 

hos BBC blev Raymond Cooke allmänt erkänd som en ledande auktoritet inom elektrisk omvandling, en sann visionär.

Raymond Cooke var en mycket praktiskt lagd man och han experimenterade gärna med nya materiel och nya tekniker för att skapa 
produkter med överlägsna akustiska kvaliteter.  Hans firma hade sitt högkvarter vid 'Kent Engineering & Foundry', ett företag som 

specialiserade sig på metallarbeten.  Det är en förkortning av 'Kent Engineering & Foundry' (ingenjörs- och gjuteri-verkstaden i Kent) 
som gav KEF sitt namn. Redan från allra första början genomsyrades KEF's högtalare av nyskapande uppfinningsrikedom.

Raymond Cooke's första modell under KEF-namnet, K1, konstruerades med helt nyskapande materiel som folieförstärkt vacuum-
formad polystyren och diskantens membran var av Mylar eller Melinex och dessa var revolutionerande State-Of-The-Art materiel.

En kompakt bokhylleversion känd som Celeste var den första lilla högtalaren på marknaden att rankas som verklig Hi-Fi.
Celeste blev en stor succé och säkerställde KEF's finansiella soliditet. Med sina stadiga träkabinett med tygfronter hade Celeste 

ett mycket modernt men diskret utseende. De stoltserade med en mjuk frekvensåtergivning och en stor bred spridning som 
avgjort gav KEF en stor och funktionell fördel som klart överträffade konkurrenternas modeller.

Efterföljande framgångarna med K1 och Celeste återupptog Raymond Cooke 1966 sitt samarbete med BBC för att utveckla 
högtalare med ännu bättre klarhet i ljudkvaliteten. Bland annat utforskade han egenskaperna hos neopren - ett syntetiskt gummi - som 
upphängning till membranen för att bibehålla ljudkvaliteten genom hela mellanregistret. Själva membranet konstruerade han av ett helt 

nytt materiel; Bextren, ett lätt materiel som utvinns ur trämassa. Med dessa nya materiel konstruerades nya högtalarelement, 
B110 och B200, som såldes i över 3 miljoner exemplar. Ihop med ett nytt diskantelement, T27, föddes den nätta men otroligt 

kraftfulla högtalarmodellen LS3/5a som satte en ny Referenspunkt för BBC's Standard för Högtalare och LS3/5a fick en närmast 
mytisk status bland musikälskare och entusiaster. LS3/5a blev så framgångsrik att den till och med såldes av andra tillverkare.

KEF fortsatte att växa under 1960-och 1970-talet och varunamnets status förstärktes ytterligare av flera framgångsrika modeller.
1970 tilldelades KEF sitt första av två prestigefyllda utmärkelser 'Queens Award for Export Achievements.' KEF var den första 

högtalartillverkaren i världen som använde datorassisterad 'Total System Design' vilket bland annat tillät KEF att leverera fullständigt 
matchade par. 1973 lanserade KEF sin första modell under den nya serien 'Reference Series' den världsberömda Reference 104.

Under 1980-talet etablerade KEF sig på den så lukrativa amerikanska marknaden med sitt eget bolag, KEF Electronics of America och 
rönte stora framgångar med den vidareutvecklade Reference-serien som innehöll flera nyskapande konstruktioner. 1988 introducerades  

den nya revolutionerande elementkonstruktionen Uni-QTM. I lekmannatermer ger Uni-QTM en punktformig ljudkälla 
och den besvärliga "Sweet Spot" som bara tillåter en person i taget att lyssna är nu ett minne blott.

Tyvärr gick Raymond Cooke bort 1996 men hans vision 'Quality, Honesty, Dedication and Innovation (Kvalitet, Ärlighet, Hängivenhet 
och Nyskapande)' lever vidare. Under alla sina nu 52 år har KEF fortsatt att slå världen med häpnad och idag är det 

Dr. Andrew Watson 'Senior Acoustics Engineer' som har det övergripande ansvaret  för nyutvecklingen av KEF's produkter.

Att skapa högtalare är lika mycket en konstform som en vetenskap och KEF's uppfinningar finns bara till för att berika din upplevelse.
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KEF - Muon
Rek pris Inkl. moms

Muon, A KEF Concept designed by Ross Lovegrove

KEF Muon är en högst anmärkningsvärd bravad i ingenjörskonst, ljudåtergivning och banbrytande design.

I den kommersiella världen är det otroligt sällsynt att man hittar en produkt som så fulländat förenar form och 
funktion med så ytterligt förfinad ingenjörskonst.

Varje enskild Muon högtalare är hantverksmässigt tillverkad och omsorgsfullt testad i KEF's ekofria testrum.
Till varje högtalare medföljer ett certifikat med högtalarens frekvensgång som är undertecknat av den 

hantverkare som egenhändigt har byggt exemplaret i KEF's verkstad.

Muon's vackra form sätter också en helt ny estetisk standard för branschen där vi bara brukar få se typiska  "dumlådor" eller 
överdrivna formexperiment där det handlar mer om design än musik.

Under utvecklingen av KEF Muon fick istället Ross Lovegrove skapa en form som är på samma gång både kraftfull och elegant
och med en konstnärs känsla fulländade han en produkt som kommer att vara en ikon för hela 2000-talet.

KEF Muon är en extraordinär skapelse styrd av både logik och estetik.
Skapad som ett konstverk samtidigt som den är den ultimata ljudåtergivaren.

Ett utsökt exempel på Engelsk ingenjörskonst när den är som allra bäst.

KEF Muon Flaggskeppens Flaggskepp! 1 800 000,00 kr / par

Framåtriktat: 4st 250mm baselement, 1st 250mm bas/mellanregisterelement samt 1st 165mm Uni-QTM

Bakåtriktat: 2st 250mm baselement för riktningskontroll i låga frekvenser.
Känslighet: 90 dB / 2,83V / 1m
Ingångsimpedans: 4 Ω
Frekvensgång: 25 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)*
Räckvidd i basen: 20 Hz (-6 dB)*
Räckvidd i diskanten: 100 kHz (-10 dB)*
Delningsfrekvenser: 120 Hz, 300 Hz och 2,3 kHz.

* Typiskt i rum.

Tellusvägen 9
191 47 Sollentuna

Tfn.: 08-777 20 01
E-post: info@digitalbild.se

Hemsida: www.digitalbild.se
Hemsida: www.kef.com



KEF Prislista 2017-09-18
Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor

Sid 3 av 14         

   KEF - Blade
Rek pris Inkl. moms

BLADE
Världens första högtalare med uppenbart punktformig ljudkälla över hela frekvensomfånget!

Högtalarutveckling i teknologins absoluta framkant!

När KEF bad sina ingenjörer att konstruera en ny produkt för att visa KEF's teknologiska förspång så föddes en 
helt ny högtalare; Concept Blade. Concept Blade's fenomenala kvaliteter möttes med sådana översvallande lovord jorden runt 

att KEF bestämde sig för att utveckla Concept Blade till en produkt som en musikälskare faktiskt kan äga.
Efter två år av minutiös vidareutveckling och förfining och lagom i tid till KEF's 50-årsjubileum så blev resultatet KEF Blade.

Skapad för att verkligen utvidga gränserna för High-End-ljud är Blade en makalös kombination av nyskapande ingenjörskunskap och 
häpnadsveckande formgivning och resultatet är en högtalare med punktformig ljudkälla och det är något som alla högtalartillverkare försöker uppnå.

Med fyra helt nya och mycket sofistikerade baselement som är konfigurerade så att deras kombinerade akustiska centrum är i
precis samma punkt som mellanregistrets och diskantens akustiska centrum spelar Blade alla frekvenser från samma punkt.

Kabinetten är otroligt välformade, smäckra och helt befriade från resonanser. Hela konstruktionen är speciellt utformad för att inte färga musiken.
Högtalarelementen har avancerade nya hybridkoner är så styva och så lätta att deras gränser ligger långt utanför det frekvensområde som de

faktiskt skall spela inom. Invändigt är kabinettens interna akustik noga kontrollerad och avancerade stagningar hjälper till att hålla resonanser borta.

KEF Blade är uteslutande byggd med komponenter som håller absolut högsta Premiumkvalitet och de är alla minutiöst noggrant utvalda.
 Komponenterna har toleranser som genomgående ligger långt utanför deras nödvändiga arbetsområde.

KEF Blade ger dig en mycket mer precis ljudbild, bättre dynamik och naturligare storlek än någon konventionell högtalare kan uppnå.
Du hör musiken som om det skulle vara Live, musikaliskt, engagerande och fullständigt naturligt.

KEF Blade - En musikalisk uppenbarelse!

KEF Blade finns i 14 olika kulörter och finishar. Standard lackad svart ("Gloss Black") eller lackad vit ("Gloss White").
Dessutom finns 12 speciallacker: Diamond Black, Garnet, Sapphire, Grigio, Racing Red, Racing Blue, 

Pale Gold, Orange Sorbet, Lemon Sorbet, Lime Sobet, Graphite eller Stardust. Se KEF's hemsida för mer information.

KEF BLADE Piano Black med silver UniQ eller Snow White med silver UniQ 280 000,00 kr / par

KEF BLADE Specialfärger 310 000,00 kr / par

KEF BLADE Two Piano Black med silver UniQ eller Snow White med silver UniQ 220 000,00 kr / par

KEF BLADE Two Frosted Copper Black 240 000,00 kr / par

Racing Red
Light Metallic Silver
Warm Metallic Silver
Frosted Blue
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   KEF - The Reference
Rek pris Inkl. moms

The Reference 5 LUXURY GLOSS ROSEWOOD 3-vägs golvhögtalare. Magnetiskt avskärmad. 40Hz (25Hz*) – 45 kHz +/- 3 dB. 180 000,00 kr / par
The Reference 5 BLUE ICE WHITE 4st  6,5" Basar, 1st  5" Uni-Q.    180 000,00 kr / par
The Reference 5 COPPER BLACK ALUMINIUM Mått (H x  B x D) 1350 x 205 x 470 mm 180 000,00 kr / par
The Reference 5 DEEP PIANO BLACK Vikt: 60,2kg 170 000,00 kr / par
The Reference 5 SATIN WALNUT 90db 160 000,00 kr / par

The Reference 3 LUXURY GLOSS ROSEWOOD 3-vägs golvhögtalare. Magnetiskt avskärmad. 135 000,00 kr / par
The Reference 3 BLUE ICE WHITE 43Hz (28Hz*) – 45 kHz +/- 3 dB. 135 000,00 kr / par
The Reference 3 COPPER BLACK ALUMINIUM 2st  6,5" Basar, 1st  5" Uni-Q.    135 000,00 kr / par
The Reference 3 DEEP PIANO BLACK Mått (H x  B x D) 1155 x 205 x 470 mm 125 000,00 kr / par
The Reference 3 SATIN WALNUT Vikt: 51,3kg 115 000,00 kr / par

87,5db

The Reference 1 LUXURY GLOSS ROSEWOOD 3-vägs golvhögtalare. Magnetiskt avskärmad. 85 000,00 kr / par
The Reference 1 DEEP PIANO BLACK 45Hz (30Hz*) – 45 kHz +/- 3 dB. 80 000,00 kr / par
The Reference 1 SATIN WALNUT 1st  6,5" Basar, 1st  5" Uni-Q.    75 000,00 kr / par

Mått (H x  B x D) 440 x 205 x 430 mm

Vikt: 18,2kg, 85db

The Reference 1 Stand Black Mått (H x B x D) 537 x 409 x 324mm 15 000,00 kr / par
The Reference 4C Stand Black 13 000,00 kr / par

The Reference 4C LUXURY GLOSS ROSEWOOD 80 000,00 kr / st
Centerhögtalare DEEP PIANO BLACK 80 000,00 kr / st

SATIN WALNUT 85 000,00 kr / st

The Reference 2C LUXURY GLOSS ROSEWOOD 55 000,00 kr / st
Centerhögtalare DEEP PIANO BLACK 55 000,00 kr / st

SATIN WALNUT 60 000,00 kr / st
The Reference 8b subwoofer  DEEP PIANO BLACK 80 000,00 kr / st

KEF’s legendariska Reference-serie har alltid varit 
speciell. Precis som namnet antyder handlar det om en 
absolut standard, en referens. Prestanda som går att 
bevisa objektivt, inte något marknadsföringstrick. 
The Reference-serien är fullmatad med High End-teknik, 
den är byggd som ett precisionsinstrument och lika utsökt 
förfinad som ett mästerverk.
Det måste medges att kvalitet i den här nivån inte är 
gratis, men när vi talar om upplevelse, känsla och 
prestanda är den absolut värd varje krona.
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KEF - R-serien
Rek pris Inkl. moms

R Series

R900 3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 40 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (35 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 40 000,00 kr / par

1x 125mm Uni-QTM. 2x 200mm basar. Känslighet 90 dB. Impedans 8 Ω (min 3,7 Ω). Mått** HxBxD 113x24x36,5cm.

R700 3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 42 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (37 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 30 000,00 kr / par

1x 125mm Uni-QTM. 2x 165mm basar. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 107x21x34,5cm.

R500 3-vägs golvhögtalare. Frekvensgång 46 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (39 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 22 000,00 kr / par

1x 125mm Uni-QTM. 2x 130mm basar. Känslighet 88 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 101,5x18x30,5cm.

R300 3-vägs högtalare. Frekvensgång 50 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (42 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 14 000,00 kr / par

1x 125mm Uni-QTM. 1x 165mm bas. Känslighet 88 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 38,5x21x34,5cm.

R100 2-vägs högtalare. Frekvensgång 56 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (49 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 10 000,00 kr / par

1x 130mm Uni-QTM. Känslighet 86 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 28x18x28,9cm.

R50 Atmos 2-vägs högtalare. Frekvensgång 105 Hz - 18,5 kHz +/- 3 dB* (96 Hz - 19,5 kHz +/- 6 dB*) 10 000,00 kr / par

Lackad svart 1x 130mm Uni-QTM. Känslighet 85 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 17,4x18x25,9cm.

R600c 3-vägs centerhögtalare. Frekvensgång 60 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (50 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 15 000,00 kr / st

1x 125mm Uni-QTM. 2x 165mm basar. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 20x63x33,5cm.

R200c 3-vägs centerhögtalare. Frekvensgång 65 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (52 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 9 000,00 kr / st

1x 125mm Uni-QTM. 2x 130mm basar. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 17x53x30,5cm.

R800ds 3-vägs dipolär bakhögtalare. Frekvensgång 100 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* (90 Hz - 45 kHz +/- 6 dB*) 18 000,00 kr / par

2x 130mm Uni-QTM. Känslighet 85 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 18x35x18,4cm. Beställningsvara!

R400b Aktiv subwoofer. Frekvensomfång 26 Hz - 140 Hz - 6 dB. 13 000,00 kr / st

2x 225mm Basar. 2x 250W Class D. Mått** BxHxD 36,5x33x35,1cm. Endast Piano Black eller Piano White.

KEF's R-serie gör äkta audiofilkvaliteter mer överkomliga än någonsin tidigare.
R-serien innehåller flera av KEF's senaste konstruktioner och berikar marknaden för HiFi och 
Hembio i Premiumklass.
KEF's R-serie innehåller ett helt nytt förfinat Uni-QTM-element som ihop med de nya baselementen 
och flera andra nya komponenter ger en fyllighet och luftighet i spelstilen som vi tidigare bara har fått 
uppleva i betydligt mer kostsamma modeller som KEF Blade och KEF Reference.
Det helt nya Uni-QTM-elementet är ett mästerverk. Mellaregistret är makalöst snabbt och rent tack 
vara en förstärkt kon i ett magnesium/aluminium-materiel och konen sitter i ett gjutet 
aluminiumchassi med KEF's revolutionerande Z-flex-upphängning.
Mitt i Uni-QTM-elementets akustiska centrum finns en mycket sofistikerad ventilerad diskant som du 
känner igen från KEF Blade.
R-seriens nya baselement är lika imponerande. Kombinationen av en ytterst kraftfull magnet med en 
stor talspole med väldigt låg massa och en lätt, styv och stark kon levererar en djup okomprimerad 
bas, med superb dynamik och mycket hög effekttålighet.
Inne i kabinetten visar varje komponent ytterligare KEF's teknologiska övertag. Nya delningsfilter 
som är så sinnrika att komponenterna har finjusterats för varje element så att ljudkvaliteten blir ännu 
mjukare och jämnare.
Dämpning i flera lager förhindrar vibrationer i kabinettet och ger en renare bas och ett tydligare 
mellanregister.
KEF's R-serie finns i fyra färger: Walnut eller Rosewood i äkta träfaner samt Lackad Svart och 
Lackad Vit (gäller ej R400b).

Tellusvägen 9
191 47 Sollentuna

Tfn.: 08-777 20 01
E-post: info@digitalbild.se

Hemsida: www.digitalbild.se
Hemsida: www.kef.com



KEF Prislista 2017-09-18
Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor

Sid 6 av 14         

KEF - X300A
Rek pris Inkl. moms

R Series
Atmos- & inbyggnadshögtalare

Ci5160RL-THX Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad 25 000,00 kr / st

4st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ

Ci3160RL-THX Front- eller centerhögtalare THX Ultra 2 certifierad 15 000,00 kr / st

2st 6,5" baselement och 1st 6,5" UniQ

Ci200RR-THX Atmos takhögtalare  THX Ultra 2 certifierad 6 000,00 kr / st

1st 8" UniQ

Ci3160RLb-THX Subwoofer THX Ultra 2 certifierad 10 000,00 kr / st

3st 6,5" baselement 

KASA500 Subwooferslutsteg 10 000,00 kr / st

Bryggad 1 x 500watt i  8ohms eller 2 x 250watt i 4ohms 
delningsfrekvens 40-140Hz eller bypass via receiver
Valbar stereo RCA line nivå eller mono LFE RCA nivå
3st förvalsrattar för: Phase 0-180, Gain och Frekvens 40-140 Hz
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KEF - LS50
n Rek pris Inkl. moms

LS50 & LS50 Wireless system

KEF LS50 är ett innovativt koncept inspirerat av den legendariska KEF LS3/5a.

Monitormodellen LS50 är utvecklad för att vara en professionell studiomonitor för hemmet.
Sin ringa storlek till trots levererar LS50 ett mycket fylligt ljud med makalös ljudbild och med exceptionell 3D.

Lådkonstruktionen är patentsökt och element- och delningsfilterteknologin kommer från mästerverket Blade.

KEF LS50 ger dig en sann upplevelse, även i de minsta av utrymmen!

LS50 Limiterade färger finns 2-vägs monitorhögtalare. 10 000,00 kr / par

på lager igen. Frekvensgång 79 Hz - 28 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 47 Hz - 45 kHz +/- 6 dB.
1x 130mm Uni-QTM. Mått HxBxD: 30x20x27,8cm inklusive kontakter.
(Standardfärger är Svart/koppar och Vit/blå. Limiterade färger är Röd/svart, Svart/blå och Metallic silver/koppar)

LS50 Wireless Svart & blå UniQ 2-vägs monitorhögtalare. 25 000,00 kr / par

System Vit & koppar UniQ Frekvensgång 45 Hz - 28 kHz +/- 3 dB. Frekvensomfång 40 Hz - 47 kHz +/- 6 dB.
Silver & röd UniQ 1x 130mm Uni-QTM. Mått HxBxD: 30x20x30,8cm inklusive kontakter.

Förberätt för streamimg
Spotify och Roon kommer

i slutat av 2017

IOS & Adroid styrapp
med avancerade EQ

intställningar

Performance Reference Stand 4 600,00 kr / par
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KEF - Nya Q-serien 2017
Rek pris Inkl. moms

Allt förutom fötterna är nytt på nya KEF Q Series 2017:

Nykonstruerat UniQ element - för rent och exakt ljud, bättre djup och klarhet samt mindre färgning 
Ny frikoppling för diskantkonen i UniQ elementet - förbättrar frekvenssesponsen
Ny dämpad konisk diskantport i UniQ elementet - för ett mindre hårt ljud i lägre diskantregistret 
Stängd UniQ-låda - för isolering av UniQ elementet - ökad kontroll i lägre register & mindre distortion

Baselement med längre slaglängd - ger djupare och tightare bas
Baselementet har fått en ny  kon-konstruktion - för bättre mellanregister
Förbättrat baselementets spindel fjädring - för bättre kontroll
Nytt delningsfilter med nya komponenter - för ett klarare mellanregister
Helt nykonstruerat baselement - djupare bas med otrolig kontroll och bättre integration med UniQ
Ny basradiator med längre slaglängd och ny upphängning - ökar ljudtrycket i basregistret 
Single-wire kontakter - KEF har satsat på sigle-wire kontakter för att korta ner signalvägen

KEF - Nya Q-serien 2017 - golvhögtalare
Q950 2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 44 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till 38Hz. 17 000,00 kr / par

1x 200mm Uni-QTM och slav. 200mm bas och slav. Känslighet 91 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 106x24,4x32,2cm.

Q750 2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 44 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till 42Hz. 14 000,00 kr / par

1x 165mm Uni-QTM med slav. 165mm bas med slav. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 92x21x30,2cm.

Q550 2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 58 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till 45Hz. 10 500,00 kr / par

1x 130mm Uni-QTM med slav. 130mm bas med slav. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 87x18x27,2cm.

Q-serien förbättrar alla dina upplevelser!
KEF's flerfaldigt prisbelönta Q-serie har alltid representerat KEF's övertygelse att nya materiel och nya 
tekniker kan, om de används med intelligens och uppfinningsrikedom, reproducera inspelningar så fulländat 
att ljudkvaliteten nästan inte går att skilja från originalet i verkligheten.
KEF Q-serien omfamnar dig med fantastisk fyllighet, klarhet och makalöst naturtrogen 3D.
I hjärtat av Q-serien finns ett Uni-QTM-element med teknologi som är hämtad från Flaggskeppet Concept 
Blade. 
Uni-QTM-elementet är befriat från distorsion och ger en makalös dynamik och klarhet. Det här är högtalare 
som verkligen berör.Spridningen är oöverträffad för klassen så att alla i rummet kan uppleva samma 
naturtrogna ljudbild.
Q-seriens klassiska design, det avancerade Uni-QTM-elementet och baselementens aluminiummembran i 
kombination med extremt sofistikerade delningsfilter ger Q-serien bättre Timing, bättre och mer kraftfull bas 
och högtalarna har en förträfflig sammanhållning över hela registret.
Oavsett musik eller film, den nya Q-serien ger dig en upplevelse som är så engagerande och naturtrogen 
att du tror att du är där.
KEF Q-serien finns i två färger: Svart eller Vitt.
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KEF - Nya Q-serien 2017 - stativhögtalare, centerhögtalare och Atmoshögtalare
Rek pris Inkl. moms

Q350 2-vägs högtalare. Frekvensomfång 63 Hz - 28 kHz +/- 3 dB*  Spelar ända ner till 42Hz. 0,00 kr / par

1x 130mm Uni-QTM. Känslighet 86 dB. Impedans 8 Ω (min 3,2 Ω). Mått** HxBxD 28x18x28,9cm.

Q150 2½-vägs golvhögtalare. Frekvensomfång 44 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till 42Hz. 5 000,00 kr / par

1x 165mm Uni-QTM med slav. 165mm bas med slav. Känslighet 89 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 92x21x30,2cm.

Q650c 3-vägs centerhögtalare. Frekvensomfång 64 Hz - 28 kHz +/- 3 dB* Spelar ända ner till 55Hz. 6 000,00 kr / st

1x 165mm Uni-QTM. 165mm bas med slav. Känslighet 87 dB. Impedans 8 Ω. Mått** HxBxD 21x62,9x30,2cm.

Q850 Atmos Kommer i slutet av 2017! 6 000,00 kr / par

* Typiska egenskaper i rum. ** Själva kabinettet, utan fötter och kontakter.

Ny diskantkonstruktion
Den nya dämpade diskantporten ger en mjuk 
avslutning av ljud som produceras från 
baksidan av diskanten. Detta ger en 
dramatisk förbättring i det lägre 
diskantregistret. Ljudmässigt tar denna 
konstruktion bort all hårdhet i det lägre 
diskantregistret.  Ett nyutvecklat delningsfilter 
till diskanten ger också  renare basåtergivning 
i det nedra diskanregistret. 

CFD-designad port
KEF använder beräkningsströmningsdynamik (CFD) för att 
konstruera en perfekt basport. KEFs numeriska metoder 
används för att analysera strömningsproblem i basporten. 
Portens geometri är finjusterad med en midja för att 
minimera turbulens vid höga nivåer
Resultatet blir att portdesignen ger mindre distorsion från 
porten och kompression i de lägre registren.  Resultat blir 
en förbättras klarheten i alla register.

Tellusvägen 9
191 47 Sollentuna

Tfn.: 08-777 20 01
E-post: info@digitalbild.se

Hemsida: www.digitalbild.se
Hemsida: www.kef.com



KEF Prislista 2017-09-18
Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor

Sid 10 av 14         

KEF - E-serien och Egg BT bluetoothhögtalare med optisk- och USB-ingång
Rek pris Inkl. moms

E Series
För musikälskaren

E305 5.1-paket. 4st E301 Satelliter, 1st E301c Center och 1st E-2 Subwoofer. 10 000,00 kr / pkt

Prissänkt!
E301 2-väg satellit. 115mm Uni-QTM. 19mm diskant. 90 Hz - 33kHz +/- 3 db. Mått med Fot HxBxD: 260x136x159mm 4 000,00 kr / par

E Floor Stands Golvstativ till E301 2 600,00 kr / par

KEF - Egg BT bluetoothhögtalare med optisk- och USB-ingång

Egg BT Aktiva trådlösa KEF Egghögtalare med Bluetooth, optisk ingång för TV, USB-ingång för datorer, auxingång 5 000,00 kr / pkt

för analoga källor, subwooferutgång samt stöd för uppspelnig av Roon via USB
Finns i färgerna vitt och svart. Beställningvara i bått

E-2 Aktiv Subwoofer. 250 W Class D. 200mm baselement. Sluten låda. Mått HxBxD 320x430x270mm Hösten 2013

KEF's E305 är ett perfekt balanserat 5.1-högtalarpaket som sömlöst kombinerar satelliternas och 
centerns enorma naturtrogenhet med den aktiva subwooferns mäktiga kraftfullhet.
Satelliterna och centern bygger på KEF's nya 4,25 tum Uni-QTM-element som har en diskant av 
aluminium och är utrustad med KEF's berömda 'Tangerine Wave Guide' som förbättrar och 
kontrollerar hur högtalaren sprider ljudet i lyssningsrummet.
Mellanregistret är konstruerat med ett membran av förstärkt aluminium som är upphängt i KEF's 
speciella 'Z-Flex-upphängning' som tillåter extremt stor slaglängd och hög effektivitet utan att 
skapa förvrängningar eller störa spridningen.
De nya satelliterna och centern ger en naturtrogenhet och skön upplevelse av filmljud och musik 
som endast brukar finnas i exklusiva High-End-högtalare.
Den nya aktiva subwoofern kombinerar ett kompakt format med överväldigande kraftfullhet men 
fortfarande med finess och detaljkvalitet.
Subwoofern är utrustad med ett mycket långslagigt 8 tums baselement monterad i en sluten låda 
och med hela 250 Watt förstärkareffekt!
KEF har igen visat att de verkligen kan konstruera och bygga satellitsystem och leder marknaden!
Nya KEF E305 finns i två färger: "Pure White" (en mjukt vit finish) eller "Deep Black" (en mjukt 
djup svart finish).
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KEF - T-serien
Rek pris Inkl. moms

KEF's revolutionerande T-serie spelar i en helt annan liga än alla andra tunna högtalarsystem på marknaden.

Till en tunn TV så vill du naturligtvis ha tunna högtalare - riktigt tunna högtalare. Vad som är ännu viktigare är 
att du säkert vill ha en ljudkvalitet som matchar de nya HD-ljudformaten och som är minst lika engagerande som bilden.

Med KEF's T-serie får du exceptionellt tunna högtalare som ändå ger dig samma förträffliga dynamik, luftighet och kraftfullhet
som ett gammaldags högtalarsystem kan ge dig.

Med mer än 50 års erfarenhet av utveckling av högtalare för både film och musik har KEF blivit en standard för hela branschen. 
Med mängder av högtalarsystem som är flerfaldigt prisbelönta har KEF's hembiosystem blivit en riktig framgångssaga.

När du lyssnar på KEF's nya T-serie så kommer du att förstå varför!

KEF's supertunna T-serie ger dig en fulländad upplevelse av både film och musik utan att fylla ditt rum med burkar!

Satelliterna och centrarna i KEF's T-serie kan monteras på medföljande bordsfot eller väggfäste. Golvstativ till satelliterna kan köpas till.

Bilden visar ett KEF T205 i vitt.

T305 5.1-paket med Supertunna högtalare. 4st T301, 1st T301c och 1st T2 Subwoofer Endast Svart. 20 000,00 kr / pkt

T205 5.1-paket med Supertunna högtalare. 2st T301, 1 st T301c, 2st T101 och 1st T2 Subwoofer Vitt / Svart 18 000,00 kr / pkt

T105 5.1-paket med Supertunna högtalare. 4st T101, 1 st T101c och 1st T2 Subwoofer Endast Svart. 15 000,00 kr / pkt

T301 Supertunn 2½-vägs Satellit. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. HxBxD 60*x14x3,5cm. Vitt / Svart 6 000,00 kr / par

T301c Supertunn 2½-vägs Center. 2st 4.5" bas och 1st 1" disk. 80Hz-30 kHz. BxHxD 60*x14x3,5cm. Vitt / Svart 3 000,00 kr / st

T101 Supertunn 2-vägs Satellit. 4.5" bas och 1" diskant. 80Hz-30 kHz. HxBxD 33x14x3,5cm. Vitt / Svart 4 000,00 kr / par

T101c Supertunn 2-vägs Center. 4.5" bas och 1" diskant. 80Hz-30 kHz. BxHxD 33x14x3,5cm. Vitt / Svart 2 000,00 kr / st

T2 Subwoofer Supertunn Aktiv Subwoofer. 10" bas. 250W Class D. 30Hz-250Hz. HxBxD 38x37x17,7cm Vitt / Svart 7 000,00 kr / st

T Floor Stand Golvstativ med Selecta-MountTM till T301 och T101. Vitt / Svart 4 000,00 kr / par
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KEF - Ventura-serien. Utomhushögtalare
Rek pris Inkl. moms

KEF Ventura
KEF's allvädershögtalare är verkligen tuffa. Oavsett väder och vind så levererar de ett fylligt och tydligt ljud år efter år.

Den nya Ventura-serien visar tydligt KEF's passion för ljud av bästa klass i alla situationer.

Diskanterna är oljekylda och basarnas membran är gjutna så att du kan få den typiska klarheten och tydligheten som vi är vana vid från KEF.
Högtalarna är förberedda och väl skyddade för väder och vind. Elementen är monterade inifrån kabinetten som är dessutom är

motståndiga mot UV-strålning så att solen inte skall påverka dem. 
Högtalarna är utformade för att även tåla en viss mekanisk åverkan och fronterna är av aluminium. 

KEF's Ventura-serie är verifierat godkända för IP65.
Klassificeringen IP65 betyder att oberoende laboratorietester har visat att högtalarna är dammtäta, de tål att bli besprutade med vatten och att 

deras fronter och fästen klarar saltstänk i minst 50 dygn.

Med KEF's Ventura-serie kan du njuta av KEF's fina kvaliteter även utomhus, år efter år.

Ventura 6 White 2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 5 000,00 kr / par
Beställnigsvara! 160mm bas och 25mm diskant. 54 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 90 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt.

Vikt utan fästen 3,8 kg/st. Mått HxBxD 30x22,6x26,4 cm (Djup 21,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.

Ventura 5 White 2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 4 000,00 kr / par
Ventura 5 Black 130mm bas och 25mm diskant. 60 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 89 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt. 4 000,00 kr / par

Vikt utan fästen 3,3 kg/st. Mått HxBxD 26,2x19,7x23,5 cm (Djup 18,9 cm utan fäste). Fäste medföljer.

Ventura 4 White 2-vägs allvädershögtalare i sluten låda. IP65 Certifierad. 3 600,00 kr / par
Beställnigsvara! 115mm bas och 19mm diskant. 75 Hz - 20 kHz +/- 3 dB. 88 dB/W 1m typiskt. 6Ω nominellt.

Vikt utan fästen 2,4 kg/st. Mått HxBxD 23,5x17,2x20,4 cm (Djup 17,3 cm utan fäste). Fäste medföljer.
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KEF  C-Series UTB (rund)

Ci - inbyggnadshögtalare
Göm dina högtalare - inte ljudet!

KEF fina ljud för inbyggnad i tak och vägg

Single stereo

Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram
KEFs UTB ultra tunna ramar runt 
högtalaren gör den  mkt diskret. Perfekt
för installation i designmiljöer

Ci200CR 8" 2 700,00 kr / st

Ci160CR 6,5"  2 000,00 kr / st

Ci160CRds 6,5" 2 700,00 kr / st

Ci130CR 5,25" 1 500,00 kr / st

KEF  C-Series UTB (fyrkantig) FÖR TAK ELLER VÄGGMONTERING
Rek pris Inkl. moms

Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram Single stereo
KEFs UTB ultra tunna ramar runt 
högtalaren gör den mkt diskret. Perfekt
för installation i designmiljöer

Ci160CS 6,5" 2 500,00 kr / st
Ci160CSds 6,5" 3 500,00 kr / st
Ci130CS 5,25" 1 500,00 kr / st
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KEF  C-Series UTB (rektagulär) FÖR VÄGGMONTERING
Rek pris Inkl. moms

Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram
KEFs UTB ultra tunna ramar runt 
högtalaren gör den  mkt diskret. Perfekt
för installation i designmiljöer

Ci200CL 3 200,00 kr / st

Ci160CL 6,5" 3 200,00 kr / st

KEF  T-Series UTB (rund med 3,6cm monteringsdjup) FÖR TAKMONTERING
Rek pris Inkl. moms

Ultra Thin Bezel (UTB) ultratunn ram
KEFs UTB ultra tunna ramar runt 
högtalaren gör den  mkt diskret. Perfekt
för installation i designmiljöer

3,6cm monteringsdjup!
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci160TR 4,5" Rund takhögtalare med 3,6cm monteringsdjup! 4 000,00 kr / st

3,6cm monteringsdjup!
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci160TS 4,5" Fyrkantig vägg-/takhögtalare med 3,6cm monteringsdjup! 4 000,00 kr / st

3,6cm monteringsdjup!
Traditionella element i en tvåvägskonstruktion

Ci200TRb 8" SUBWOOFER med 5,9cm monteringsdjup! pris ej fastställt! / st

3,6cm

3,6cm

5,9cm
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