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FM radio as well 
as analog/digital TV 
substantially improved

One of the most underestimated cables in audio/
video sets certainly is the antenna cable. In case 
this one is of questionable quality, your tuner, TV 
or set top box will never unleash its full potential. 
General opinion is, if no snow is present on the 
screen, the quality of the cable is suffi cient... and if 
snow is visible, often the cable television company 
is blamed. However, in most cases the quality of 
this signal is quite good. You just have to harvest 
the signal the right way.

Listening and viewing pleasure
Even the slightest deviation in impedance will evoke 
refl ections in the cable, thus degrading the audio and 
video quality. Our ANTENNA CABLE has an impedance 
of exactly 75 Ohms and minimal losses. The unique 
property of our cable is its insulation: Cellofl on®. This is 
Tefl on with small air bubbles which allows a good fl exi-
bility. The connection only takes a few minutes and will 
give you lots of extra listening and viewing pleasure. 
The result is breathtaking and even noticeable by a 
rookie!

Response from customers
We are using your Kemp antenna cable for over a 
year now and are still very satisfi ed about it. During 
about seven years we used the van den Hul Video-
link 75 but in direct comparison your cable is far su-
perior in every aspect. Both analogue and digital (UPC 
HD Mediabox) television signal through the Kemp an-
tenna cable result in an amazing beautiful picture, on 
our LCD screen as well as through our projector (both 
“Full HD”). We can recommend your Kemp antenna 
cable to everyone wholeheartedly.

John & Marja from Almere/
The Netherlands (translated by John)

Na aanschaf van een bloedmooie LED televisie van Phi-
lips, bleek dat alles wat je vroeger aan inperfectie niet 
zag, nu ineens keihard wordt weergegeven. Zo bleek 
mijn antennekabel de zwakke schakel te zijn. Hetgeen 
bij de TV geleverd wordt, was rommel. Ik ben heel blij, 
dat ik door een vriend gewezen werd op Kemp’s anten-
nekabel. Nu pas zie ik wat de TV kan!

Wim van der Beek uit Schoonhoven

Ik had al een tijd problemen met mijn digitale HD ont-
vanger. Een hoop blokjes en haperingen, soms bevro-
ren beeld tot aan soms zelfs het vastlopen van mijn 
digitale ontvanger aan toe. Na een uitgebreide studie 
op het internet naar de beste antennekabel kwam ik bij 
Kemp terecht. Nu heb ik geen last meer van al die na-
righeid en wazigheid in het beeld. Eindelijk maakt HD 
zijn belofte waar.

Dhr. van den Bergh uit Hoevelaken

via een vriend werd ik getipt dat deze kabel erg goed 
zou zijn. inderdaad geeft het een veel mooier beeld en 
geluid. maar veel opvallender was dat het beeld bij het 
zappen veel sneller terugkomt. dit is een groot voordeel 
voor mij als notoire zapper :-)

Mike de Lange uit Urk

Voor de 22m lange antennekabel had ik ooit sim-
pel bouwmarktspul gebruikt. Aangesloten: een hoop 
sneeuw. Blijkbaar toch teveel verlies. Een antennever-
sterkertje uit dezelfde bouwmarkt loste dit op. Ik had 
acceptabel beeld. Laatst heb ik deze kabel vervangen 
door de kabel van Kemp, ineens spatte het beeld van 
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ANTENNA CABLE
product specifi cation

• Suitable for radio as well as (digital) TV
• Signifi cantly improves sound and vision
• Impedance exactly 75 Ohm for minimal signal losses
• Good suppression of interference
• Silver plated copper conductors
• Cellofl on® insulation
• Terminated with Hirschmann European shielded plugs
• Double layer shielding, comparable with a size
• of 2 mm²/AWG 14
• Black silk sleeving  
• Burnt in for the larger part (± 90%)
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Ik mag graag luisteren naar Radio 4. Mijn installatie 
laat een heerlijk geluid horen dankzij onder andere mijn 
Revox tuner. Onlangs schafte ik een antennekabel van 
Kemp aan, in een poging mijn geluidskwaliteit nog net 
een tandje op te schroeven. Dat is gelukt, en niet zo’n 
klein beetje ook. Plotseling heb ik een veel mooier ge-
luid, alles klinkt veel krachtiger en dynamischer. Ik ge-
niet er nu nog veel meer van. Bedankt, Kemp!

Dhr. van der Louw uit Vlissingen

Ik was bijzonder tevreden over mijn Dynalab Magnum 
sprietantenne, maar het aantal zenders is toch wel 
beperkt. Daarom ging ik experimenteren met de UPC 
kabel. In eerste instantie: Bah! Wat een slecht geluid. 
Toen kwam ik de Kemp antennekabel tegen, en dacht, 
vanwege zijn garanties, laat ik het proberen. Het was 
een forse investering voor mijn benodigde 20 meter, 
maar hij bleek elke cent waard te zijn! Nu is mijn Dyna-
lab antenne overbodig geworden.

Dhr. Mark Vos uit Osdorp

Wat een slecht beeld geeft die Ziggo toch... dacht ik! 
Jarenlang heb ik dit rotbeeld aangezien, totdat ik mijn tv 
ging verplaatsen en er spontaan een stekker van mijn 
stokoude antennekabel afviel. Op internet viel Kemp op 
met zijn antennekabel. Ik had zo mijn grote twijfels maar 
met die 14 dagen geld terug actie werd duidelijk dat 
deze kabel wel goed moet zijn. Dit kan ik alleen maar 
bevestigen, ik heb nu een fantastisch helder beeld en 
de stemmen zijn veel beter te verstaan.

Dhr. Koudijs uit Amstelveen

We are that convinced of the quality of our ANTENNA 
CABLE that we offer you an unconditional money-back 

guarantee. In the unlikely case you are not totally
 satisfi ed, we will refund your money if asked within 

14 days after purchase.

mijn scherm. Op advies van Kemp heb ik daarna ook 
die antenneversterker weggehaald en ongeloofl ijk. Ik 
heb geen sneeuw, onrust of ruis meer! Het beeld werd 
er alleen maar fraaier op. Met deze simpele stappen 
heb ik nu op alle zenders een glashelder, veel rustge-
vender en realistischer beeld met natuurlijke kleuren. 
Mijn dank is groot!

Arnold Verbrugge uit Almere

Wel een fl inke investering, maar gezien het feit dat ik 
zo’n 4 uur per avond televisie kijk, is dat het extra kijk-
genot wat deze kabel oplevert zeker waard. Je moet 
het verschil gezien hebben om te geloven hoeveel een 
antennekabel kan uitmaken.

Valentijn uit Broekhuijzen

Kemp claimt: “grotendeels al ingespeeld” en dus ver-
wachtte ik direct resultaat. Dat was er ook, maar het viel 
mij enigszins tegen: hoewel beter dan mijn Hirschmann, 
vond ik het de hogere prijs nauwelijks waard. Na over-
leg met Kemp, gebruikte ik de resterende 14 dagen om 
hem verder te laten inspelen. Toen ik hem na 14 dagen 
ontkoppelde en mijn Hirschmann terug plaatste, schrok 
ik mij rot: in die 14 dagen was het gebeurd: de kabel 
was blijkbaar heel geleidelijk een stuk beter geworden, 
heel ongemerkt. De weg terug is een no-go. Mijn plan, 
de kabel terug te sturen wordt zeker niet uitgevoerd.

Een klant die anonimen wenst te blijven

Tussen mijn tuner voor digitale TV en mijn Philips Pixel 
Plus beeldscherm zat een antennekabel van een bekend 
Duits merk van ongeveer 40 euro. Deze coax kabel gaf 
veel betere resultaten dan standaard coax snoer. De 
antenne-kabel van Kemp Elektroniks deed hier echter 
onmiskenbaar nog een schepje bovenop. Het kleurcon-
trast nam verder toe en bepaalde kleuren (met name 
lichtgroen) kregen een ongekende intensiteit en helder-
heid. Zwart is niet meer bruingrijs maar pikzwart en ik 
moet mij sterk vergissen als het beeld ook niet een fractie 
scherper is geworden. Het plaatje staat duidelijk strakker 
en met meer rust te stralen op het scherm. Voor opti-
male prestaties van een hoogwaardig beeldscherm is de 
Kemp antennekabel zeker aan te bevelen.

dhr. J. van Polen uit Leiden

Na alle ophef rond HD besloot ik ook zo’n kastje te ne-
men. Het beeld viel ronduit tegen. Helemaal niet scherp! 
Bij UPC hadden ze al meerdere keren laten weten: de 
antennekabel is heel belangrijk! Dus kocht ik zo’n ka-
bel van UPC, en het resultaat was al veel beter. Ik had 
nu de smaak te pakken, en besloot een Kemp kabel te 
kopen. Deze is nog vele malen beter, en HD komt nu 
volledig uit de verf. Raaazend scherp!!

Dhr. Pieterman

Volgens mijn dealer zou Hirschmann de Mercedes on-
der de antennekabels moeten zijn, maar ik heb toch de 
stoute schoenen aangetrokken en heb de Kemp ka-
bel maar eens geprobeerd. Resultaat? Veel briljantere 
kleuren uit mijn LED televisie en een veel voller geluid 
uit mijn soundbar.

Hans Schouten uit Blaricum


