Vi tester utstyr

TEST

Hodetelefoner
Trenger du et aldri så lite spark bak for å komme deg ut? Fyll ørene med musikk! Du kommer lengst med
velsittende hodetelefoner som er lette og ikke for varme. Vi har lyttet oss gjennom en del nyheter.

3 typer hodetelefoner
1 I ØRET
De små proppene som stikkes inn i
øret, veier nesten ingenting og er lett
å få til å sitte. Vanligvis fungerer de
med blåtannforbindelse til telefonen.
Pass på at du får riktig størrelse, slik
at de verken faller ut eller er i veien
når du er aktiv.

2 MED KROK
Denne typen hodetelefoner sitter
også inne i øret, men er festet til
en krok. Derfor passer de godt til
treningsformer som medfører mye
bevegelse. Hvis du bruker briller, må
du passe på at ikke kroken kommer i
veien for innfatningen.

3 OVER ØRET
Den klassiske varianten
som sitter over ørene, omslutter dem helt og isolerer
effektivt mot lyder utenfra.
Komforten er høy og lyden
god, men de er en del tyngre
enn de andre.

64 Av Christina Heick · Foto: Ditte Capion

Denne pdf-en er kun for privat bruk. Det er ikke tillatt å skrive ut kopier til andre eller dele koblingen via nettet (f.eks. i epost eller på Facebook)

© Copyright I FORM/Bonnier Publications.

TESTVINNER

TIPS Hvis du pleier

å trene i trafikken, så pass
på at lydene ikke er høyere
enn at du kan høre ringeklokka til en sykkel.

Huawei

Jabra

Bang & Olufsen

De er små, lette og gode å ta på.
Proppene føles behagelige i øret
uten bruk av gummiknotter, noe
som gir en mulighet til å teste dem
før du kjøper, og det er positivt.
De sitter godt og falt ikke på noe
tidspunkt ut på trening.
Blåtannforbindelsen til telefonen
fungerer upåklagelig. Den oppstår
i det øyeblikket du putter proppene
i ørene. Det følger med en app der
du kan justere touch-funksjonene
på høyre og venstre propp. Du kan
imidlertid verken besvare anrop
eller justere lyden på dem. Appen
fungerer dessuten utelukkende til
Android, så har du en Apple-enhet,
får du ikke fullt utbytte av den.
Huawei skryter av aktiv støyreduksjon, men lyden i lokalet
høres godt selv om den er slått
på. Lydkvaliteten er helt grei uten
å være spesielt imponerende. Alt
i alt egner disse proppene seg fint
til sentertrening og løping, men vi
savner litt flere funksjoner.

Passformen er det første som bør
nevnes, for den er knakende god.
Den matte overflaten og selve
utformingen av proppene gjør at de
holder seg godt på plass.
Jabras opphav er lydgiganten
GN, og det høres. Lyden er ren og
myk, og bassen er avbalansert. Er
det behov for justeringer, kan du
bruke equalizeren i appen. Jabra
har en innebygd smart teknologi
som kan redusere støy utenfra. Det
merkes når du løper, for støyen fra
vinden er minimal. Men du kan likevel høre trafikken, og det er fint!
Elite Active kan forbindes med
Alexa, Siri eller Google Now. Dermed har du en funksjon som kan
lese sms-er høyt, foreta anrop og gi
deg værmeldingen.
Det er bare én knapp på hver
enhet, og ved hjelp av disse to skal
du betjene alle lyd- og musikkfunksjoner. Det krever litt tilvenning, for
de er ganske følsomme, men så blir
de helt uunnværlige.

Lydens by, Struer, har gjort det
igjen. En delikat diskant, fyldige mellomtoner og en myk bass strømmer
ut i ørene – men til en høy pris.
La oss se hvilke flotte detaljer
B&O ellers byr på. Ladeetuiet
er kledd med okseskinn, som er
ufattelig lekkert å ta på. Det er lett
å ta proppene ut av etuiet, og de
sitter godt i ørene uten å stikke ut.
Brukervennligheten følger opp.
På selve proppene kan du styre
musikk, aktivere en digital assistent
og motta anrop. Det tar litt tid å få
systemet innunder huden, men når
det sitter, går alt på skinner.
Når vi svetter skikkelig på trening, har proppene en lei tendens til
å falle ut. Det går sikkert an når du
trener innendørs, men ute i skogen
er det verre. Når vi retter på dem
underveis, er det fort gjort å forandre innstillingene. Derfor er kanskje
ikke denne modellen perfekt for deg
som har 10 tommeltotter. Men for
andre er den en delikat luksusvare.

Free Buds 3, 4,5 g per propp, kr 1790.
Batteritid: 20 timer*

Elite Active 75t, 5,5 g per propp, kr 2200.
Batteritid: 28 timer*

Beoplay E8 3rd Gen, 5,8 g per propp,
kr 3500. Batteritid: 35 timer*

Smart design, treffsikker blåtannforbindelse, sitter godt.

Perfekt passform,
lyd og fine detaljer.

Lyden (!) og luksusfaktoren.

Vi savner bedre lyd
og flere funksjoner.

Knottene er litt overfølsomme.

De kan falle ut på
trening.
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I øret
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Med krok
TESTVINNER

TaoTronics

JBL

Sandberg

Merket er kjent for å lage hodetelefoner av god kvalitet til en overkommelig pris, og MSRP er intet unntak.
Proppene sitter godt i ørene og
krokene føles behagelige. De holdes
sammen med en snor som minner
om den barnehagebarn har i vottene for at de ikke skal miste den ene.
Dessverre går ikke alltid oppkoblingen til blåtann som smurt, men
når musikken først spiller, er det
lett å styre den ved hjelp av de tre
knappene på modulen. Også bevegeligheten er på topp. Du kan gå
langt unna telefonen – opptil 20–25
meter – uten å miste forbindelsen.
Det er imponerende, prisklassen tatt
i betraktning. Proppene er attpåtil
vanntette, og så stor rekkevidde
betyr ekstra mye frihet til å boltre
seg i svømmebassenget.
Designet er litt 80-tallsaktig med
de grå-svarte fargene og den oransje logoen. Men det litt gammeldagse er greit med tanke på både prisen
og passformen.

Disse hodetelefonene sitter så godt
at du kan gjøre all verdens krumspring uten at de er i veien eller
faller ut. Kroken er fleksibel, og det
samme er proppen. Enheten stikker
litt ut fra hodet, men brukerflaten er
så stor at det er lett å betjene den
når du er aktiv.
Her er det tenkt på brukervennligheten absolutt hele veien.
Du tapper henholdsvis én, to eller
tre ganger med fingeren for enten
å spille neste sang eller for å skru
lyden opp eller ned. I starten blir
det litt krøll, men så venner du deg
til det. Proppene tåler vann og
aktiveres automatisk når du tar dem
på og av.
Lyden er både fin og ren. Bassen
trenger godt gjennom, men noen
ganger er den så dyp at du må
justere plasseringen av øreproppene litt, slik at det ikke blir for intenst i
øregangen. Dessuten gir fem minutter i laderen en hel time spilletid, og
det er veldig praktisk.

De er prisvennlige og sitter så godt
at du knapt merker at du har dem
på. Med sine tre knapper er denne
enheten virkelig lett å betjene. Du
kan styre volumet, slå dem av og
på, spole sanger fram og tilbake,
og til og med ringe opp de siste
navnene på anropslisten.
Det er en snor mellom proppene
som hopper litt når du trener på
land, men det er veldig greit når du
driver med vannsport, som denne
modellen skal egne seg ekstra godt
til. Takket være snoren slipper du å
være redd for at den ene øreproppen skal synke til bunns. Men vi
kunne tenkt oss en blåtannforbindelse på mer enn 15 meter når de
skal brukes i bassenget.
Lyden er forbausende god med
tanke på prisen. Du får glede av
både de lyse og dype tonene, og
bassens dype frekvens trenger gjennom på en flott måte. Leter du etter
en pen og diskré modell med krok
til en god pris, så vurder disse.

MSRP, 15 g per krok, kr 450.
Batteritid: 13 timer

Endurance Peak, 12,5 g per krok, kr 1200.
Batteritid: 28 timer*

Waterproof Bluetooth Earphones, 10 g
per krok, kr 550. Batteritid: 8 timer

God lyd og passform
for lite penger.

God passform, enkel
brukerflate, brukbare
funksjoner og god lyd.

Super passform og
enkel betjening.

Trøbbel med blåtann
og umoderne look.

De sitter langt inne
i øret og enheten er
litt klumpete.

Kort rekkevidde ved
vannsport.
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Over øret
TESTVINNER

TIPS Det

følger ofte en
app med sportsmodeller som
kan motivere litt
ekstra.

Bose

Miiego

Sennheiser

Her er modellen til det mest fintfølende øre, for lydkvaliteten er i
absolutt toppklasse. Musikken har
en veldig ren klang og bassen buldrer av gårde. Hodetelefonene har
hele fire mikrofoner som fanger opp
støyen rundt deg, og du bestemmer selv hvor mye som skal trenge
gjennom. Vil du høre fuglene kvitre,
skrur du opp lyden. Vil du slippe å
høre andre pese på senteret, skrur
du den ned.
Den innebygde stemmeassistenten må også framheves. Med
den kan du blant annet kontrollere
musikken med stemmen, og det er
så smart at du blir fristet til å surfe
mellom sangene.
Komforten er god, for bøylen er
polstret med mykt skum. Ved høy
aktivitet sitter den ikke perfekt, men
styrketrening og rolig løping er null
problem. Prisen er testens klart høyeste, og det er trolig fordi merket
i årevis har ligget på topp når det
gjelder lydkvalitet og støyreduksjon.

Det er vanskelig å oppdrive bedre
støyreduksjon enn dette. ANC
står for Active Noise Cancelling,
og denne er kompromissløs. All
støyen rundt deg forsvinner, slik at
tonene kan strømme fritt. Lyden er
gjennomført nydelig og innkapslet
når ANC er slått på. Når støyreduksjonen er slått av, er lyden mindre
ren, men den har fremdeles fine
mellomtoner og bass.
Modellen er skapt for trening.
Du slår hodetelefonene på og av,
betjener volumet og bytter låt med
knottene på siden, hvilket er lett selv
i en spurt. Det følger med ekstra
øreputer, og du kan velge mellom
kunstskinn eller polyester. Begge
nærmest suger seg mykt fast til
ørene og er superkomfortable.
Selv ved intensiv kondisjonstrening holder de seg forbausende
nok på plass. En siste kul detalj er
at du kan gå hele 15 meter unna
uten å miste blåtannforbindelsen til
telefonen.

Denne modellen reklamerer med
god lyd til en grei pris, og det stemmer ganske godt, for du får en fin
lytteopplevelse uten at den er helt
i toppklasse. Lyden kan dessuten
finjusteres i den tilhørende appen,
men det er ingen støyreduksjon.
Designet på hodetelefonene er
litt plastaktig, men overraskende
nok hører du ingen plastlyder. Derimot må du slite med en bøyle som
gnager litt og øreputer som presser
mot ørene og har en tendens til
å bli for varme etter en stund. De
holder seg imidlertid på plass.
Brukervennligheten til HD 350BT
er godkjent. Vi slet litt med å forbinde hodetelefonene med en iPhone,
men det gikk bedre med Android.
Forbindelsen til telefonen er så god
at du kan forflytte deg hele 20 meter
bort fra den uten knitrelyder. Når du
først får rutinen på plass, er det lett
å bytte sanger, justere volumet eller
aktivere Google-assistenten ved
hjelp av knottene.

Noise Cancelling Headphones 700, 250 g,
kr 4200. Batteritid: 20 timer

Boom ANC, 287 g, kr 2400.
Batteritid: 36 timer

HD 350BT, 238 g, kr 1190.
Batteritid: 30 timer

Suveren lyd og støyreduksjon. Stemmeassistent.

Komfortabel
passform og eminent
støyreduksjon.

Fin lyd og god funksjonalitet til denne
prisen.

Rådyr – koster mest av
alle i testen.

Det er ingenting som
trekker ned.

Øreputene blir varme
og bøylen gnager.
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