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Hörlurar
med sladd

 Superljud!  
 Utmärkt fjärrkontroll

 Bra ljud och stadig på huvudet
 Kan inte användas till cykling

 Mycket lätta
 Mediokert ljud

 Sitter stadigt och har bra ljud 
 Bedrövlig fjärrkontroll

BOSE
SIE2I SPORT

Pris: 1 190 kr  bose.com 
Fjärrkontroll: Ja. 
Tillbehör: Öronkuddar, klämma, väska, 
förlängningssladd, mobilhållare.
Ljudkvalitet:  
Tålighet:  

ADIDAS SENNHEISER
PX 685I

Pris: 579 kr  sennheiser.com 
Fjärrkontroll: Ja. 
Tillbehör: Extra öronkuddar, sladd-
klämma, transportväska. 
Ljudkvalitet:  
Tålighet:  

PHILIPS
SHQ1200

Pris: 199 kr  philips.com 
Fjärrkontroll: Nej. 
Tillbehör: Extra öronkuddar, liten 
förvaringsväska och sladdklämma. 
Ljudkvalitet:  
Tålighet:  

PANASONIC
RP-HSC200

Pris: 449 kr  panasonic.com 
Fjärrkontroll: Ja. 
Tillbehör: Extra anpassningskuddar, 
tre olika anpassningsmöjligheter totalt. 
Ljudkvalitet:  
Tålighet:  

Tack vare att de här hörlurarna 
har en liten, mjuk silikonfjäder så 
sitter de bra i örat. Med hjälp av en 
liten ”tratt” leds ljudet långt in i örat utan 
att det upplevs lika instängt som med 
ett par öronproppar. Det gör att man 
kan lyssna på musik under löprundan 
på förhållandevis låg volym. Att örat inte 
blockeras helt innebär också att man 
kan höra trafi kljud och andra ljud. 

Ljudkvaliteten är testets bästa 
i den här kategorin; klangen är 
angenäm både i topp och botten. Fjärr-
kontrollen sitter också där den ska. Den 
är smidig att hantera även när löptempot 
är högt.

Sladden till hörlurarna är mycket kort. 
Det passar bra om man vill bära mobilen 
på överarmen (t.ex. i den utmärkta 
armhållaren från Reebok som 
medföljer). Om man behöver en längre 
sladd fi nns en förlängningssladd med i 
förpackningen. Bose är bland de dyrare 
modellerna i testet, men med tanke på 
innehållet så är den värd alla pengar.

 Slutsats  Hörlurarna sitter perfekt 
och ljudet, liksom fjärrkontrollen, är 
bra – dessutom medföljer en riktigt bra 
armhållare till mobilen!

Valuta för pengarna: 

Hörlurar med bygel som går upp över 
huvudet för att de ska sitta på plats. 
Bygeln kan storleksjusteras och 
den gör att hörlurarnas tyngd inte 
behöver belasta örat. Det är en 
bekväm och bra lösning – och en bra 
lösning om man tillhör dem som har 
svårt att få hörlurarna att sitta riktigt bra 
i örat. Man får dock leva med att bågen 
som går över huvudet märks en del. Det 
är emellertid inte allt för irriterande. För 
cyklister är det däremot inget bra val 
eftersom bygeln trycks mot huvudet av 
cykelhjälmen. 

Fjärrkontrollen fungerar bra och det är 
lätt att känna sig fram till rätt knapp. 

Ljudet är utmärkt och det har både 
bra djup och massor av diskant. 
Hörlurarna sitter tajt och stadigt, men 
släpper ändå in en hel del ljud från 
omgivningen. På så sätt känns det 
tryggt och säkert när man springer på 
trafi kerade vägar. 

 Slutsats  Om man föredrar ett par 
hörlurar av bygelmodell, så är detta 
ett utmärkt val. De sitter perfekt på 
huvudet och ljudet är mycket bra.

Valuta för pengarna: 

Mycket lätta hörlurar som sitter i 
örat nästan utan att märkas. Detta 
är faktiskt de hörlurar i testet som man 
lägger minst märke till när man springer. 
Modellen är avskalad och det fi nns inga 
gummidetaljer som måste vinklas eller 
böjas för att de ska sitta bra. Det är 
bara att sätta in hörlurarna i örat och så 
sitter de på plats – även under snabba 
och svettiga löprundor. De tillhör den 
vanligaste hörlursmodellen som sitter i 
ytterörat – vilket gör att man även kan 
höra trafi kljud när man har dem på sig. 

Ljudkvaliteten är däremot inte 
särskilt imponerande. Ljudet är lite 
platt och håller inte riktigt måttet när 
man lyssnar på musik. Ska hörlurarna 
användas för att lyssna på ljudböcker 
eller pratradio så är dock ljudkvaliteten 
tillräcklig. 

Testets billigaste hörlurar är också de 
enklaste. De saknar fjärrkontroll vilket 
gör att det blir krångligt att byta låtar 
och justera volymen när man springer.

 Slutsats  Om man prioriterar lågt pris 
och hörlurar som nästan inte märks på 
huvudet, och om man inte bryr sig så 
mycket om ljudet, så är detta ett bra val.

Valuta för pengarna: 

Öronpropparna hålls på plats i örat 
med hjälp av en plastbygel som går 
runt örat. Det gör att hörlurarna sitter 
perfekt när man springer. Ljudet är bra 
både när det gäller bas och diskant. 

Däremot är fjärrkontrollen testets 
sämsta. Den håller inte alls måttet. 
Det beror främst på att det är svårt att 
känna sig fram till vilken knapp man 
har fått tag i. Är det volymkontrollen 
eller nästa låt-knappen? Det känner 
man inte direkt. Det är också svårt att 
dubbelklicka eller klicka tre gånger 
snabbt på knappen, när man äntligen 
har kommit åt den. 

Det innebär att det är lätt att höja 
volymen av misstag i stället för 
att hoppa fram till nästa låt. Eller så 
stänger man av musiken helt. Testarnas 
frustration märktes tydligt.

 Slutsats  Ljudet är bra och propparna 
sitter kvar i örat utan problem – även 
när man svettas mycket. Fjärrkontrol-
len är däremot ingen höjdare. Den är 
opraktisk och det är omöjligt att känna 
sig fram till rätt knapp.

Valuta för pengarna: 
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