
2020-01-21 TEST: Supra Nero-TX – Ett vansinnigt bra köp

https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/helt-trdlsa-ronproppar/supra-nero-tx/ 1/2

TEST: Supra Nero-TX
Ett vansinnigt bra köp

Att helt trådlösa öronproppar för under tusenlappen kunde vara så bra hade
vi väl aldrig kunnat tro.

Supra Nero-TX

Egentligen är Supra Nero-TX för billiga för att vara med i det här testet. Det ska ju handla
om premium-lurar och det brukar vi kalla dem som kostar mer än 1 500 kronor, eller
uppemot 2 000. Och så dyker de här designed-in-Sweden-but-made-in-China-propparna
upp som bara kostar 900 kronor. Premium? I think not.

Men vänta lite. För det första har de den längsta batteritiden vi har hört talas om i ett par
helt trådlösa öronproppar. Ja, alltså inte om man tittar på själva propparna – som har 5
timmar – utan laddfodralet som har ytterligare 75 timmars kapacitet! Det betyder att du
kan ta med propparna och fodralet på semestern och inte behöva tänka på laddkabel
förrän du kommer hem igen.

Ur den synvinkeln känns faktiskt Nero-TX inte billigare än de enklaste i premiumklassen
(Audio-Technica, vi sneglar mot er).

Passform och användning

Rent funktionsmässigt är Supra Nero-TX ganska så basic. De har Bluetooth 5.0 som ger
stabil anslutning men som i det här fallet ändå gör att öronpropparna hamnar i mitten när
det gäller trådlös räckvidd. Vi uppmätte cirka 25 meter utomhus, hälften av vad Sony och
Apple/Beats klarade av.
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Laddningen sker dessutom via Mikro-USB och inte USB-C. Det hade varit spännande att
se hur snabbt man kunnat ladda fodralet med den fantastiska batterikapaciteten om
laddkontakten varit optimerad för snabbladdning.

Själva passformen är bra, propparna är så små och lätta att man knappt märker att man
har dem i öronen. Men det ingår bara tre par toppar, varav två är för små för mina öron.
Det tredje paret glider ut lite för lätt, så för testandets skull slutade det med att jag
fuskade lite och använde mina egna toppar som passar perfekt i mina öron. Jag provade
också med ett par Comply-toppar i minnesskum för att bekräfta ljudet.

Ljudkvalitet

Supra-ljudet kännetecknas av tight och fyllig bas. Kontrabasen är gigantisk i Use Me med
jazzsångarskan Patricia Barber! Supra har utan tvekan lagt till en del i basen här, men
jag tycker ändå inte att det låter onaturligt. Det låter som en kontrabas, fast med ännu
mer punch.

Nero-propparna har ett bra stereoperspektiv med fin rymdkänsla. Jag gillar storleken på
basinstrumenten och fioler är naturliga och rika på klanger. Den fina fylligheten följs upp
av bra fokus längre upp i de ljusare tonerna. Med undantag för närvaroområdet (1–5
kHz), som är en aning tillbakadraget vilket gör att vibrato-röster hade kunnat ha mer
tryck.

Den smått överdrivna basen är dock inte i vägen när man lyssnar på klassisk musik, och
i pop och rock är det bara häftigt. Rytmerna smäller verkligen till.

Slutsats

Supra Nitro-TX är de mest välljudande helt trådlösa öronpropparna vi har hört för under
tusenlappen. Och när de dessutom har 5 timmars speltid – och svindlande 75 timmar
extra i laddfodralet – så börjar det verkligen bli imponerande!

I en perfekt värld saknar vi lite luft i toppen och hade gärna haft fler detaljer i det övre
mellanregistret. Men med tanke på att det här är de billigaste – men långtifrån sämsta – i
testet så får du ändå löjligt mycket för pengarna. Det kan dock hända att du får köpa till
ett par passande örontoppar.


