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Helt trådlösa budgetproppar
Nu kan du slippa alla sladdar och få bra ljud utan att
behöva tömma spargrisen.

Den absolut mest populära typen av hörlurar just nu är utan tvekan helt trådlösa
proppar. Apple gjorde ”true wireless” till ett begrepp och de säljer vansinnigt bra
trots en hög prislapp. Men man måste faktiskt inte punga ut med flera tusenlappar
för att kunna slippa alla sladdar. Vi har letat rätt på sex stycken utmanare som
kostar mindre än hälften. Och några av dem låter faktiskt bättre!

Att de blivit så populära är inte konstigt. Det är helt enkelt väldigt praktiskt att bara
peta in en propp i örat när man vill lyssna på musik. På resan är det väldigt diskret
och stör inte intrycket om man är uppklädd. Och när man tränar slipper man en
sladd som trasslar in sig, eller som skaver mot halsen när man springer.
Bekvämlighet är nyckelordet!

Batterirevolutionen
Förra gången vi testade helt trådlösa budgetproppar låg batteritiden på 3–6 timmar
för själva propparna, och man kunde få ut ytterligare 7–19 timmar genom att ladda
dem i det medföljande batterifodralet. Det var OK för dagligt bruk, men kunde bli
lite besvärligt om man både skulle lyssna på tåget till jobbet och kanske gå och
träna efter. För att inte tala om man skulle flyga till en annan kontinent.

Nu, bara ett drygt halvår senare, har något dramatiskt skett. Antingen det är
batterierna som blivit bättre eller så har elektroniken blivit betydligt strömsnålare.
För nu ligger batteritiden på de bästa trådlösa propparna på uppåt 8-10 timmar.
Och laddningsfodralen på uppåt 35-80 timmar! Det är definitivt nog för en hel dag,
eller en långflygning. Ja, det är snudd på att man inte behöver ta med sig en
laddare.
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Supra Nero TX - Ett vansinnigt bra köp

Produkter i testet

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

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.

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. Laddningen sker dock via Mikro-USB och inte USB-C.

Man kan till och med ladda mobilen från laddningsetuiet! (Foto: Sound by Sweden)
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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.

Supra-ljudet kännetecknas av tight och fyllig bas. 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 Nero-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 priset får du ändå löjligt mycket för pengarna

Armerad flygplanskomposit gör propparna tåliga. (Foto: Sound by Sweden)
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