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Het zoemde al een tijd rond; de LS50 Wireless zou gezelschap krijgen van een 

kleiner model. Iets van LS40 ofzo. Na enig aandringen kon ik afgelopen zomer, 

de toen voorlopige specificaties zien op straffe van dood als ik mijn mond 

voorbij zou praten. Het zag er heel interessant uit en de naam LS40 kon direct 

naar de prullenbak verwezen worden. Tot zover de waarde van de wandel-

gangen… Afgelopen 30 oktober werd het embargo opgeheven en kon de 

wereld kennismaken met de LSX, het zusje van de LS50 Wireless.

K E F  L S X     M i c h e l  v a n  M e e r s b e r g e n

KLEINE KASTJES, GROTE BALLEN. 
EN DAT TEGEN KERST.
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‘LSX is the speaker for the way we see wireless stereo’. Met 
dat statement kunnen we kennismaken met de LSX en 
eerlijk is eerlijk; op het eerste gezicht wijst alles op eenzelfde 
hit als de LS50 Wireless. Dit op ongeveer de helft van het 
formaat, dezelfde ‘connectivity’ en… draadloos! Nou ja, op 
twee 220V stekkers na dan. Was de navelstreng tussen de 
LS50 Wireless misschien niet heel optimaal, bij de LSX heb 
je de keuze hem weg te laten. Wel zo handig wanneer 
bijvoorbeeld een strak dressoir geen kabels verdraagt. Zeker 
niet minder belangrijk zijn natuurlijk de prestaties. Een 
compacte luidspreker maken zullen de meesten wel kunnen; 
het moet wél een beetje presteren in het auditieve. De 
ervaringen opgedaan met de LS50 Wireless heeft KEF 
meegenomen naar de LSX en waar nodig verbeterd dan wel 
naar het kleinere formaat aangepast. Dat belooft al heel wat 
goeds!

Hardware

Het hart van de LSX wordt gevormd door een 10 cm variant 
van de welbekende Uni-Q unit waarbij de lage tonen worden 
aangestuurd door een 70W Klasse-D versterker, en de hoge 
tonen op hun beurt door een 30W Klasse-D versterker (dit 
natuurlijk per kanaal). Omdat Klasse-D een stuk efficiënter 
omgaat met energie zijn geen zware koellichamen nodig. 
Zaten op de LS50 Wireless, met de combinatie Klasse A/B 
en Klasse-D versterking, nog stevige aluminium koellicha-
men op de achterzijde, de LSX doet het nu met warmtegelei-
dend kunststof dat door de vorm ook nog een ventilerende 
werking heeft. Het frequentiebereik op -6 dB gaat van 49Hz 
tot 47kHz met een maximale geluidsdruk van 102dB. De 
units worden verder geholpen door KEF’s ‘Music Integrity 
Engine’ waarmee op basis van algoritmes het tijdsdomein en 
fasegedrag beter gestroomlijnd worden.
De LSX bestaat uit een ‘Master’ en een ‘Slave’ die met een 
CAT. 6 kabel met elkaar verbonden kunnen worden. Wil je 
die verbinding niet, dan kunnen de twee draadloos gekop-
peld worden; let wel dit heeft een kleine beperking van de 
weergegeven resolutie tot gevolg. Belangrijk is in de gaten te 
houden dat de ‘Master’ het linker-kanaal is. Ik ging hier even 

de fout in; op een of andere manier heb ik een master altijd 
rechts en het duurde even voordat ik doorkreeg waardoor het 
geluid wat vreemd overkwam. In de besturings-app, waarover 
later meer, kun je de kanalen overigens eenvoudig omwisse-
len, soms bepalen de bronnen welke luidspreker aan welke 
kant moet komen te staan.
Qua echte in- en uitgangen vinden we verder een 3,5mm 
AUX, een RJ45 voor ethernet, nóg een RJ45 voor de 
(optionele) Master-Slave verbinding, een Toslink, een 
RCA-uit voor een subwoofer en een USB-uit waarmee een 
oplaadpunt voor bijvoorbeeld een tablet of telefoon is 
gecreëerd.
Het formaat van de kast is 240 x 155 x 180mm (de master 
weegt 3,6 kilo en de slave 3,5) en is echt een op schaal 
verkleinde LS50. KEF heeft de Engelse designer Michael 
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Young benaderd om de LSX een echte meerwaarde te geven. 
De samenwerking heeft geresulteerd in 5-tal kleurcombina-
ties: Olive, met een mat gouden driver en rode tweeter, 
Marroon Red, met een rode driver en zilveren tweeter, 
Denim Blue met een blauwe driver en zilveren tweeter, Black 
met een zwarte driver en rode tweeter en als laatste: Gloss 
White met een mat zilveren driver en gouden tweeter. Op 
Gloss White na zijn de kasten gedeeltelijk afwerkt met textiel 
van het Deense Kvadrat in overeenstemmende kleuren. Het 
geeft een bijzonder mooi contrast van materialen, oppervlak-
ten en reflecties. 

Apps en connectivity

KEF heeft nu twee losse apps om de LSX te 
bedienen. Dat lijkt wat veel maar valt in de 
praktijk erg mee. ‘KEF Control’ gebruik 
je om de LSX aan te melden in het 
netwerk, in te stellen qua fysieke 
opstelling en gebruik, volume regeling én 
als input selectie, dan wel aan/uit. Handig 
is dat je qua geluidinstellingen nu profielen 
aan luidspreker-sets kunt toekennen. Ook erg 

prettig: via de app ben je snel op de hoogte van eventuele 
updates, softwarematig en firmware die je dan ook ‘du 
moment’ kunt uitvoeren. Vanuit Control schakel je direct 
naar ‘KEF Stream’ waar je toegang hebt tot Tidal, Spotify en 
eventuele mediaservers en waar je naar hartenlust afspeellijs-
ten kunt aanmaken. Overigens is ook ROON in de 
gelederen opgenomen. Vanuit Stream is er trouwens ook 
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volumeregeling en een mogelijkheid om direct terug naar 
Control te gaan. 
Deze benadering heeft wel wat. In plaats van een meer 
complexe ‘Jack of All Trades’ die net niet helemaal lekker 
functioneert nu twee zeer snel schakelende elementen met 
elk hun specifieke functie, die overzichtelijk, eenvoudig te 
bedienen en vooral stabiel zijn. Nice!
De LSX is volledig ingericht op draadloze aansturing en wel 
via WiFi (2,4/5GHz) en Bluetooth 4.2 met aptX. Alle 
bekende bestanden worden tot maximaal 24-bit/192kHz 
gelezen, maar worden naar 24-bit/96kHz gedownsampled. 
Dit geldt wanneer je ervoor kiest de verbinding tussen master 
en slave bekabeld te doen. Wil je draadloos, dan neemt een 
intern modem de verbinding over op 2,4Ghz en worden de 
bestanden op 24-bit/48kHz ten gehore gebracht.
Goed nieuws voor de Mac-gebruikers, vanaf januari 2019 zal 
een firmware-update de LSX geschikt maken voor AirPlay2. 
Eindelijk multiroom voor onze Steve Jobs-volgelingen!

Muziek

Laat mij hier volstaan met een algemene impressie, de ruimte 
is er eenvoudigweg niet… Het DNA met de LS50/LS50 
Wireless is zeer duidelijk waarneembaar. Het geluid is groot, 
zeker met het formaat van de LSX in het achterhoofd. De 
laagweergave is iets dat gehoord moet worden, zeker op wat 
hogere volumes. Dit heeft mij echt verrast. Op lage volumes 
is het laag iets verlegen, maar het geheel klinkt zeker niet 
dun. Het voordeel van het kunnen aanmaken van verschil-

lende profielen via KEF Control komt hier echt van pas 
wanneer je bijvoorbeeld een profiel voor lagere volumes - de 
dus meer laag - aanmaakt, en één voor hogere volumes - dus 
wat minder laag. Ben je laag-beest in een wat grotere ruimte, 
laten we zeggen vanaf 30m2, dan is een subwoofer waar-
schijnlijk wel nodig. Hier ten huize in de werkkamer (25m2) 
heb ik in ieder geval geen moment sub-laag gemist.
Het geluidsbeeld is relatief breed, plaatsing staat als een huis 
en in elke setting (desk-top, stands, dressoir) laat een 
bepaalde diepte zien. Maar misschien is dit niet waarover het 
gaat met de LSX. Tijdens de ochtendsessies - ontbijt dus - 
heb ik Mevr. van Meersbergen, met een toastje in haar hand, 
aangenaam zien swingen op zacht volume. Haar goedkeuring 
hebben ze alvast. De LSX gaat, wat mij betreft, over het 
heerlijke vermogen muziek te kunnen maken en je aange-
naam te laten verassen met de punch en controle die uit deze 
dondersteentjes kunnen komen.
Of het nu het briljante basisontwerp van LS50 is, de 
afgeleide LS50 Wireless, de Uni-Q units of Music Integrity 
Engine… Met de LSX heeft KEF het weer dik voor elkaar. 
Voor de prijs van 1.199,- euro heb je een compacte en vooral 
complete set in de kamer staan. De verpakking is bijna net 
zo compact als de LSX zelf, dus die moet redelijk makkelijk 
onder de kerstboom te manoeuvreren zijn zonder de 
wenkbrauwen van die ander te veel te laten rijzen… Veel 
luisterplezier!

Meer informatie op nl.kef.com




