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�

Ljud & Bild tycker
�
Strålande ljudkvalitet. Mycket snabb laddning. Bekväm komfort med ventilerade kuddar.

�
Medelmåttig brusreducering. Mikro-USB-laddning. Ingen smartmobil-app.



Den lilla hörlurstillverkaren Sound by Sweden, ett sladdbarn till Supra Cables, har
lyckats förvånansvärt bra i våra tester. Både när det gäller trådlösa proppar som
Nitro-X2 eller helt trådlösa proppar som Nero-TX. Nu ger de sig inte bara på hörlurar
utan drämmer till med brusreducering med en gång. Detta är en av få i testet som
bjussar på ett riktigt fodral, vilket vi tackar för. Inuti hittar vi både en mikro-USB-
laddkabel och en ljudkabel av bättre kvalitet, samt en ygplansadapter.

Åtminstone den svarta modellen är väldigt diskret då man knappt kan urskilja
logotypen. Tack vare att kåporna både kan fällas platta och vikas ihop är det lätt att
stuva ner dem i packningen. Trots en del plast är kvalitetskänslan bra och
konstruktionen känns hållbar. Bågen ger ett lagom tryck mot öronen och är

Fakta

•     : Over-ear, sluten, trådlös, aktiv brusreducering

•                    :3,5 mm, Bluetooth 5.0

•                 : Ja

• 4 0 mm

• Frekvensomfång: 20 Hz 20 kHz

•                 : 28-35 timmar

•     : 285 gram

• Webb: soundbysweden.com

Visa mer�

Priser



tillräckligt vadderad för att vara bekväm. Kåpornas kuddar är ovanligt sköna och
ger, tack vare ett material som andas, inte svettiga öron ens vid längre användning.

Välbyggda lurar med bra stoppning som sitter väldigt skönt (Foto: Ljud & Bild)

Även Supra har satt alla sina knappar på den högra kåpan. Men de sitter tillräckligt
långt ifrån varandra, och känns olika med ngret, så att man lätt hittar rätt knapp.
Hanteringen är rakt på sak. En omkopplare slår på eller av brusreducering.
Multifunktionsknappen slår på strömmen, startar parkopplingen, svarar i telefon
och startar eller pausar musiken. Volymkontrollen används också för att byta låt.
Däremot nns det ingen app för att göra inställningar. Vi är inte heller helt nöjda
med mikro-USB-laddningen då de esta idag gått över till USB-C. Dock är vi



imponerade över att de laddas på bara en timme. Och 15 min snabbladdning ger
hela 6 timmars lyssning.

Liksom med sina proppar visar Supra att de förstår sig på ljud. De låter helt enkelt
väldigt musikaliskt. Och det till den grad att Nitro-X BT var de enda lurarna som vi
faktiskt fortsatte gå omkring och lyssna på när vi skrivit klart om dem. Basen är
gedigen men kontrollerad, mellanregistret närvarande och diskanten klar. Däremot
håller inte brusreduceringen samma nivå. Den dämpar inte buller lika effektivt som
Sony, och ger en del oönskat brus när man inte har någon musik på.

Slutsats
Supra Nitro-X Wireless är väldigt bekväma, även vid längre lyssning, och ger inte
samma svettiga öron som många andra. Funktionerna är rakt på sak och
hanteringen likaledes enkel. Batteritiden är bra och de laddas exceptionellt snabbt.
Men viktigast av allt så låter musik strålande i dem. Tyvärr når inte
brusreduceringen upp till samma nivå, så där ryker toppoängen. Men hade detta
varit ett test av vanliga trådlösa hörlurar är frågan om vi inte hade haft en vinnare
här.

PS. Du läser nu en öppen artikel. Om du vill få tillgång till allt innehåll på Ljud & Bild,

så kan du läsa om


