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TEST SUPRA ZERO-TX

Mest för pengarna
Om du kan leva utan brusreducering kan det knappast blir bättre för de här pengarna än
Supra Zero-TX.

Ljud & Bild tycker
Tuff bas, behagligt ljud.

Lite mörk diskant med en del musik.

Supra Headphones Zero-TX TWS
499 kr

Kolla bästa pris 

Specifikationer
Typ: Helt trådlösa öronproppar
Bluetooth: 5.0
Vattentäta: IPX4
Kodekar: AAC, SBC
Batteri: 5 h + 25 h i fodral
Vikt: 7,8 g (fodral 32 g)
Laddkabel: USB-C
Webb: soundbysweden.com

 Riktpris: 500   Produktsida

Supra Zero-TX

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5852384&ref=61232
https://www.soundbysweden.com/en/product/zero-tx
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Geir Gråbein Nordby
 2021-10-28 - 07:00 Dela 

Läs senare

Med IPX4-märkning fungerar Supra Zero-TX i lätt regn och tål även lite svett. De väger
bara 3,6 gram per propp och är bland de lättaste du kan köpa. Stöd för AAC-ljudkodeken
ger bättre ljud via Bluetooth med både Android och iPhone.

Propparna parkopplas till mobiltelefonen enkelt så fort man tar ut dem ur fodralet. Som
laddas med USB-C, för snabbare laddning än mikro-USB. Speltiden är mycket
tillfredsställande: 5 timmar i propparna och ytterligare 25 i fodralet.

Så låter Supra Zero-TX

Ljudmässigt finns det bara positiva saker att säga om Zero-TX. Från den fylliga
gitarrklangen i Billie Eilish-låten Your Power till den sköna energin i basrytmerna i Lost
Cause.

 

Supra har tagit sina strålande billiga proppar och gett dem aktiv brusreducering – och ännu
längre batteritid. Prislappen är också högre.

Kungen av bas

https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/grupptest-oronproppar-oktober-2021/supra-zero-tx-2/#
https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/5-helt-tradlosa-oronproppar/supra-nero-tx-pro/
https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/5-helt-tradlosa-oronproppar/supra-nero-tx-pro/
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Foto: Sound By Sweden

Akustisk musik återges med en stor och fysisk bas, samtidigt som diskanten inte är lika
överdrivet skarp och på gränsen till påfrestande som i Belkin SoundForm. Att diskanten
kan upplevas som väl tillbakadragen med Supra, och inte alls är i samma liga som Sony
WF-C500, förlåter vi dem gärna – så underhållande och på samma gång behagligt som
de här låter. Helt enkelt ett strålande par öronproppar, som ger vansinnigt mycket för
pengarna.

Också i detta test:

Skullcandy Dime

Snyggt ljud för pengarna
Skullcandy Dime är små och snygga öronproppar, med ett fodral som tar lite
plats i fickan. Bra ljud har de också, men batteriet är en annan historia.
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Välbalanserat ljud, bra detaljer i diskant och fint tryck i basen.
Saknar lite tyngdlöshet i toppen. Batteritiden är sämst i klassen och laddningstiden är lång
med mikro-USB.

Läs hela artikeln 

Feel Nanobuds Air

Premiumkänslan som blev en besvikelse
Det första mötet med Feel Nanobuds Air är det runda, avlånga, läckra fodralet.
Sedan går det utför med det mesta.

Vackert, avrundat och mycket kompakt fodral, med precis rätt tyngd och premiumkänsla.
Bra ljud-kodekar och USB-C. Rent ljud med sång och tal.
För tunt ljud.

Läs hela artikeln 

https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/grupptest-oronproppar-oktober-2021/skullcandy-dime/
https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/grupptest-oronproppar-oktober-2021/feel-nanobuds-air/
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Jabra Elite 3

Nästan hela paketet
Jabra Elite 3 saknar nästan ingenting.

Neutral och naturtrogen klangbalans, gott om detaljer i ljudet. Omgivningsljud och GPS-
lokalisering – och dessutom imponerande lång batteritid.
Basen kunde ha varit piggare och ljudnivån lite högre. Förinställda ljudval är gråmarkerade
(kan inte väljas) i appen.

Läs hela artikeln 

Belkin SoundForm True Wireless

Tryggt köp
Belkin SoundForm gör vad de ska, och balanserar kvalitet mot budget på ett
lyckat sätt.

Fyllig bas, tillräckligt klart ljud, bra passform.
Aningen tunt mellanregister, platt samtalsljud.

Läs hela artikeln 

https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/grupptest-oronproppar-oktober-2021/jabra-elite-3/
https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/grupptest-oronproppar-oktober-2021/belkin-soundform-true-wireless/
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Sony WF-C500

Visar hur det ska gå till
Sony WF-C500 har klassledande ljudkvalitet. Om du inte är rädd för att pilla lite
på ljudet.

Bästa batteritiden – och bästa ljudet i klassen, efter en tur genom inställningarna i appen.
Aningen tamt ljud innan det är fintrimmat.

Läs hela artikeln 

Geir Gråbein Nordby
(f. 1978): Journalist. Gråbein har aldrig haft något annat heltidsjobb än på Ljud & Bild. Å andra
sidan har han varit här nästan halva sitt liv, ända sedan 2001 när han skickade en jobbansökan till
fel adress (han ville egentligen till en inspelningsstudio med samma namn). Gråbeins expertis är
främst inom hifi, hörlurar och hemmabio, men det händer att han glimtar till med andra kvaliteter
också.
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