STORTEST!

Helt trådlösa in-ear-lurar

slagna av exempelvis JBL.
B&W spelar däremot med en helt annan
tyngd och pondus i basen, men kanske
framför allt en koncentrerad kraft som inga
av de andra mäktar med, samtidigt som de
är betydligt mer fokuserade och skarpskuret
detaljerade uppåt i frekvens. Dynamiskt
slagkraftigt detaljerade och extremt bra ljud
överlag, blir slutomdömet. Med bra musikaliskt driv, dessutom.
Däremot kan man inte spela riktigt
ordentligt högt, men fullt tillräckligt för typ
95% av befolkningen…

BRA
KÖP!

LJUDBETYG: 10

Jabra Elite 7

U

nder den tidiga hösten släppte
danska Jabra en ny serie helt
trådlösa in-ear-lurar, med dessa
båda Elite 7-modeller samt den
lite enklare Elite 3. Elite 7 Active är luren
för dig som sportar, med IP57-skydd mot
vatten och damm; Elite 7 PRO ska vara
Jabras hittills mest högklassiga TWS-lur,
inte minst vad gäller ljudkvalitet.
Jag kan konstatera att handhavande och
passform är på topp, precis som det brukar
vara med Jabra. Elite 85t var med i förra
stortestet i vårens H&M nr 3/2021, och den
blev en testvinnare då, men jag tyckte faktiskt att de numer utgångna 75-modellerna
satt bättre och skönare i öronen.
I och med Elite 7-serien är ordningen
återställd, då de sitter såväl skönt som fast
förankrade, långt in i hörselgången, med
små nätta och noga utmejslade kroppar,
med vad Jabra kallar ShakeGrip-teknologi
för bästa möjliga passning.
Appen har utvecklats rejält och förutom
adaptivt och inställbar ANC, kan man nu
justera ljudkurvan med avseende på ålder
och kön, men också lyssna igenom ett
tonsvep för bästa möjliga justering av ljudet. Även ANC-funktionen kan optimeras
genom appen.
Typiskt nog för Jabra, blir jag under testperioden uppmanad att uppdatera båda lurarna, för bättre prestanda och koppling, trots
att jag inte haft några som helst problem!
Kontrollerna på lurarna är som vanligt
med Jabra av vanlig trycktyp och fungerar
hur bra som helst, med exempelvis långa
tryck på respektive lur för volym upp och
ner.
Jabra-appen är nog testets allra bästa,
vilket gäller funktion och handhavande
överlag.
Bullerdämpningen når däremot inte riktigt hela vägen upp till toppskiktet, vilket
gäller båda modellerna. Visst innebär den
en fullt märkbar skillnad, ungefär på samma
nivå som JBL, men helt avskärmad blir man
inte. Möjligen, möjligen att PRO-modellen
dämpar lite bättre, men osvuret är nog bäst
på den punkten.
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riktig smilekurva. Nej då, det är helt klart
inom rimlighetens gränser och ett ljud som
definitivt nosar testets allra bästa i bakhasorna, med en detaljerad och överlag naturlig och okomplicerad musikåtergivning.

LJUDBETYG PRO: 8
LJUDBETYG ACTIVE: 7

JBL Reflect Flow PRO

T
Jabra Elite Active är ljudmässigt lättare
på foten jämfört med Bose, spelar homogent
och snyggt men kanske också lite väl avrullat. Får kolla appen...
Check my fit, tonsvep: yes, passningen är
precis som den ska!
Men, det blir ganska mycket bättre efter
MySound-genomgången. Öppnare och klarare, där Jabra säkerligen har lagt till lite
energi uppåt i frekvens, med tanke på ålder
och hörselkollen med tonerna.
Men, PRO-modellen är ändå ganska
mycket bättre, ej genomfört hörseltest till
trots. Spelar mer naturligt följsamt, överlag
fylligare och trevligare. Det här är extremt
bra!
Efter genomfört hörseltest blir det lite
mer tryck i basen och piff uppåt även hos
PRO-modellen, men ändå långt ifrån en

ill skillnad från föregående Jabralurar, väljer JBL att lägga alla
äggen i en och samma korg, vilket konkret innebär att bolagets
just nu bästa in-ear-lur Reflect Flow PRO
också är en fullfjädrad sportlur, med hög
IP68-klassning för att motstå damm och
väta. Man har även adderat adaptiv ANC
och Alexa röststyrning.
För att sitta så bra som möjligt, har man
utrustat lurarna med små men effektiva
vingar för ytteröronen, som fungerar mycket bra: de sitter verkligen ordentligt fast men
också relativt bekvämt i öronen.
Hörlurarna vilar i ett rejält men också
ganska stort och bulligt laddfodral.
Man kan i sedvanlig ordning växla mellan Ambient Aware och ANC, men för att
kontrollera uppspelningsnivå (volym), måste
man ställa om i JBL Headphones-appen.
Övriga kontroller är som de ofta brukar
vara, med enkelt tryck på höger lur för play/
paus/svara, som exempel. JBL-appen är rätt
ambitiös, och även om den har en bit kvar
till de bästa, så kan man kontrollera att
man har bästa möjliga passning på de valda
gummipluttarna.
De här JBL-lurarna har bra men inte
extraordinär bullerdämpning. Fullt märkbar ändå, och därmed fullt användbar, på
ett ungefär på samma nivå som föregående
Jabra-lurar.
Ljudet är neutralt men lite varmt och
med aningen bashöjd återgivning och över-

