I øret

Hodetelefoner

TEST
TIPS Passformen er avgjørende for en god opplevelse. Av
samme grunn følger det ofte med
propper i tre størrelser, slik at du
får noen som passer perfekt.

Knebøy, burpees og løping, og faktisk alle typer trening, blir litt morsommere med riktig utstyr i ørene.
Vi har lyttet oss gjennom 9 modeller for at du skal finne en perfekt match.

BEST
I TEST

Samsung

Jabra

JBL

Galaxy Buds2, 5 g pr. stk., kr 1590.
Batteritid: 5 timer*

Elite 7 Active, 5,5 g pr. stk., kr 2000.
Batteritid: Opptil 30 timer*

Reflect Flow Pro, 14,4 g totalt, kr 1800.
Batteritid: 30 timer*

Samsung har lansert et par ultralette ørepropper som fiskes ut av
etuiet og puttes i ørene i en håndvending. Diskré lyder tyder på at det
er hull i dem, og med et trykk på en
av proppene strømmer musikken.
Designet er feminint og diskré – du
merker knapt at du har dem i ørene.
Bak et pent ytre skjuler det seg
en rekke lydfunksjoner som vil
begeistre selv de mest kresne ører.
Equalizeren justeres enkelt i appen
som hører til, slik at du kan veksle
mellom ekstra bass på spinning
og myke toner til yoga. Proppene
betjenes med ett, to eller tre trykk.
Fingrene lærer det fort, slik at du
kan konsentrere deg om treningen.
Øreproppene finnes i tre størrelser,
slik at dine nye treningskompiser kan sitte helt perfekt selv ved
intensiv trening. Men irriterende at
batteritiden bare er på fem timer.

Hallo, her snakker vi ørepynt!
Overflaten til de mintgrønne
dingsene fra Jabra føles flott, og
det lille etuiet er lett å jobbe med.
Det er lett å få dem på plass i øret,
og de har en skikkelig behagelig,
myk lyd som kan justeres med den
smarte funksjonen «MySound».
Den gjennomfører ganske enkelt
en hørselstest for å sikre optimal
lyd i begge ører. Om det virker? Ja!
Lyden er uslåelig.
Passformen er perfekt, og proppene
føles myke i ørene. Dessverre har de
en tendens til å gli ut av øret når vi
virkelig gir gass, men på løpetur og
ved trening med moderat intensitet,
holder de seg heldigvis på plass. Du
pauser og veksler lekende lett mellom låter på den diskré trykknappen,
og ved å holde knappene inne kan
du skru lyden opp og ned. Vidunderlig enkelt!

En klassisk liten sak fra JBL, som
er kjent for god lyd og passform
ved fysisk aktivitet. Designet er
også veldig typisk for merket:
flott, men enkelt og med såkalte
powerfins-ørespisser som skal
sikre at de sitter godt ved alle typer
aktivitet. Vi har testet dem ved alt
fra burpees til løping, og de sitter
som spikret. Supert!
Det er både lett og fort gjort å
koble hodetelefonene til telefonen
via blåtann, og du manøvrerer
fram og tilbake med ett, to eller tre
trykk på proppene. Det er fantastisk
med teknikk som er lett å betjene.
Hvis du leker med innstillingene i
appen, kan du justere lyden så den
blir alt fra jazz-preget til nattklubbinspirert. Vi klarer imidlertid ikke å
høre særlig forskjell, og lyden er
dessverre litt hul uansett hvilken
innstilling du velger.

Brukervennlige, god
lyd og flott design.

Lyd, lyd, lyd!

Perfekt passform og
lang batteritid.

Batteritiden på 5 timer
er ikke imponerende.

De sitter ikke
100 prosent fast.

Lyden er ikke over
bevisende.
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*Hvis du lader i det medfølgende etuiet etter bruk.
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Med krok

Over øret

BEST
TEST

BEST

Sony

Miiego

Philips

Sennheiser

Bose

WF-SP800N, 9,8 g pr. stk., kr 2800.
Batteritid: Opptil 26 timer*

Miibuds Action II, 8 g pr. stk., k
Batteritid: opptil 90 timer*

A7306 Sports True Wireless, 10 g pr. stk., kr 1990.
Batteritid: 24 timer*

Momentum 3 Wireless, 305 g, kr 3490.
Batteritid: Opptil 17 timer

QuietComfort 45, 240 g, kr 4000.
Batteritid: Opptil 24 timer

Batteritid: Opptil 50 timer

Designet til denne modellen fra
Sony er dempet, men likevel ikke
diskré, siden proppene stikker synlig
ut av øret. På proppene sitter det et
lite touch-panel som gjør at du med
lette trykk kan besvare anrop og
styre musikken, men volumet kan
bare justeres fra telefonen. Denne
modellen skryter av å ha ANC (aktiv
støyreduksjon), men den er vi ikke
spesielt imponert
rt over.
Lydkvaliteten må imidlertid
framheves. Sony benytter seg av
360 Reality Audio, såkalt audioobjektteknologi som gjengir lyden
eksakt slik kunstneren har tenkt den.
Det merker man godt, så gled deg
til å få et skikkelig kick når du trykker
på «Extra bass»-funksjonen. Det gjør
disse øreproppene perfekt egnet til
powertrening, men dessverre faller
de ut ganske lett når du trener med
høy intensitet.

Er du på utkikk etter et par hodetelefoner som bare funker uten noe særlig
om og men? I så fall er Miibuds fra
Miiego svaret. Det går lekende lett å
koble dem til telefonen, og etter et
øyeblikk strømmer musikken ut. Deilig!
Designet er uten dikkedarer – noen ville
kanskje si kjedelig – og dominert av de
store ørekrokene. Selve proppene er av
såkalt memory-skum, som føles utrolig
behagelig. De stikker litt ut av øret og
betjenes ved hjelp av en knapp.
Enten du løper, hopper eller står på
hodet, trenger du ikke være redd for
å miste dem, for de sitter upåklagelig
hele veien rundt. En løpetur i øsregn
eller silende svette, utfordrer heller
ikke disse hodetelefonene. Batteritiden
på hele 90 timer er helt i særklasse,
og lyden er overraskende god og
krystallklar. Det beste av alt: Prisen er
den laveste blant alle modellene vi har
testet. Vi er solgt!

Disse fra Philips er ikke bare
ørepropper med krok. De kan
faktisk «bygges om» og tilpasses
type treningsform og intensitet.
Krokene kan tas av og erstattes
med modeller i en annen farge, en
liten «in-ear»-krok eller droppes
helt. Det gir stor frihet.
Modellen byr også på flere kule
ting. Hvis du trener med pulsklokke, kan du få opplyst pulsen rett i
øret, og når du løper i bygater, kan
du med et enkelt trykk høre trafikken. På svømmetur klarer de en
dybde på én meter i opptil 30 minutter. Etuiet kan attpåtil rengjøre
proppene med UV-lys som fjerner
opptil 99 prosent av bakteriene.
Vi har ikke noe å utsette på lyden, som er overraskende intens.
Men vi er ikke spesielt begeistret
for appen, som har en tendens til å
miste forbindelsen med proppene.

Det første vi ser, er et lite, rundt etui.
Inni skjuler det seg et par hodetelefoner som er helt krøllet sammen,
men som bretter seg ut med ett grep.
Smart og flott design! Både putene
og bøylen er skinnbelagt, og stangen
er av metall. Til tross for skinnet på
bøylen føles den litt hard mot hodet.
Så til lyden, som er helt sublim.
Bassen er sprø og lett å justere i
appen som hører til. Med funksjonen «Transparent hearing» kan du
lytte til musikk og samtidig høre hva
treningskompisen sier, og det er
kjempesmart. En annen favorittfunksjon er automatisk pause/play. Når
denne funksjonen er slått på, stopper
musikken automatisk når du tar av
deg hodetelefonene. Også funksjonen
«Multipoint», som gjør det mulig å
forbinde hodetelefonene med opptil
to enheter samtidig, er etter vårt
skjønn en skikkelig innertier.

Disse hodetelefonene fra Bose er
fleksible og har et flott, enkelt og
diskré design. Plasten har en flott
overflate, og bøylen er godt polstret.
Putene av kunstskinn er myke som
skumgodteri – vi glemmer nesten
at vi har dem på. Dessverre får vi
en påminnelse fra den ellers lette
hodebøylen, for etter litt tid begynner
den å gnage litt.
Det er lett å betjene knappene
som styrer musikk og anrop, og brukervennligheten er i det hele tatt på
topp. Lyden kan vi heller ikke klage
på: En delikat klang danser om kapp
med en dyp bass – det er en fryd for
øregangene. Dessuten kan du glede
deg til ypperlig støyreduksjon som
demper alle lydene rundt deg. Det er
spesielt fint hvis du har tenkt å bruke
dem på treningsenteret og helst vil
slippe å bli forstyrret av lydene fra de
andre som trener i lokalet.

Klar for en opplevelse som skjemmer bort både øyne og øreganger?
Denne modellen fra B&O oser av
kvalitet hele veien rundt. Putene er
kledd med mykt lammeskinn og
festet til en bøyle av blankpolert
aluminium. Flott og veldig robust.
Lyden er et kapittel for seg.
Gled deg til dyp bass, behagelige
mellomtoner, krystallklar diskant
og ANC (aktiv støyreduksjon) av
en kvalitet som er på høyde med
det aller beste. Hvis ikke hendene
dine er altfor svette, betjener du lett
hodetelefonene ved å sveipe eller
rotere på ørehjulet, og forbindelsen
med telefon opprettes fort.
Hodetelefonene er store, men
ikke forr store, og skinnet blir heller
ikke for varmt over ørene. De
fungerer helt fint til jogging og
trening, men ikke til virkelig store
bevegelser.

Smart touch-panel og
helt fantastisk lyd.

Ypperlig passform, lyd
og pris.

Passform, lyd og rene
øreputer.

Flere kule funksjoner
og god lyd.

Myke puter og sublim
lyd og støyreduksjon.

Nydelig lyd og flott
design.

Faller lett ut ved høyintensiv trening.

Designet er litt
kjedelig.

Litt krøll med
appen.

Hodebøylen sjenerer
litt ved lang tids bruk.

Press fra hodebøylen
etter en stund.

Dyre og vanskelige
å betjene med svette
fingrer.
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