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Välljud till budgetpris
För två år sedan blåste Sound by Sweden strumporna av oss med sin första trådlösa
modell Supra Nitro-X. Vi hade svårt att hitta något fel på dem och de fick högsta betyg.
Nu är uppföljaren här och trots samma pris är den bättre på alla sätt. Den har bättre
batteritid, senaste trådlösa standarden, är än mer robust och har till och med blivit
vattentålig. Liksom förr använder Supra exotiska material som kevlar och kolfiber för att
göra dem slitstarka.

I asken får man en förvaringspåse samt tre storlekar på silikonkuddar och tre ”vingar”.
Vingarna håller dem väl på plats, även vid fysisk aktivitet. Eftersom de dessutom är bland
de lättaste i testet sitter de bekvämt. Att kombinera den vikten med en rejäl batteritid är
verkligen imponerande. De kan snabbladdas i 10 minuter för 2 timmars ytterligare speltid.
För att spara på batteriet kan man snäppa ihop propparna med magnetlås och sätta dem i
viloläge.

Ljudet är precis som vi kommer ihåg det. Det finns en uppfriskande klarhet i ljudet, en
kontrollerad diskant som inte blir vass även med svårare musik, samt en precis
basåtergivning. De låter närvarande vid konserter och engagerande med dansmusik. Ska
vi jämföra med Jaybird så har de inte samma kraft i basen, utan är snarare neutralare i
ljudet. Någon vi föredrar vid alla tillfällen utom vid träning.

Slutsats

För två år sedan hade vi svårt att hitta något fel på Supra Nitro-X. Uppföljaren X2 visar
oss att de visst kunde bli bättre, på nästan alla områden. Trots samma vikt och pris har de
nu 40 procent bättre batteritid och är nu även vattentåliga. Den låga vikten tillsammans
med de flexibla vingarna gör att de både sitter på plats och är bekväma. Lyckligtvis låter
de även lika bra som sin föregångare, vilket ger betydligt dyrare proppar en match som är
svår att vinna.
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