OBEROENDE LABORATORI ETEST

Brusreducerande hörlurar
trådlösa

Cirkapris kronor
Konsumentkontakt

Marshall
Bose
Sennheiser
Monitor II A.N.C.
Noise Cancelling Headphones 700 Momentum Wireless 3
3 200
3 600
3 700
marshallheadphones.com
bose.se
sennheiser.com

TOTALBETYG 1–10 DÄR 10 ÄR BÄST

Kommentar

Sony
WH-1000XM3
3 000
sony.se

JBL
LIVE 650BTNC
1 700
jbl.se

Sennheiser
HD 450BT
2 000
sennheiser.com

Plantronics
Backbeat Go 810
1300
plantronics.com
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Bäst i test.

Mycket balanserat och
behagligt ljud. Det
omgivande bruset
reduceras väl.
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Mycket välbalanserat och Ljudet är något dämpat och
Ljudet är något dämpat,
fylligt ljud. Brusreduceringen burkigt, höga frekvenser
högre frekvenser kommer
kommer inte fram så bra.
förbättrar musikuppinte fram så bra, men
Omgivningsbruset
spelningen avsevärd men
bra bastoner. Välfungerande
reduceras på ett
det omgivande bruset
brusreducering.
behagligt sätt.
uppfattas fortfarande.

Ljudet är instängt och är
Ljudet är inte
något intetsägande.
övertygande: ofta något
Högre frekvenser kommer dämpat och högre frekvenser
inte fram så bra.
kommer inte fram så bra.
Omgivningsbruset
Klarar bara att ta bort
reduceras mindre väl.
bruset till viss del.

DELBETYG 1–10 (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)
Ljudkvalitet (45%)
Brusreducering (35%)
Användarvänlighet (10%)
Drifttid och laddningstid (10%)
PRODUKTINFORMATION
Vikbar
Deklarerad kompatibilitet
med röstassistenter
Vikt (enbart hörlurar)
Aktiva brusreduceringsnivåer
tillgängliga / EQ tillgänglig*

Google Assistant, Siri

Google Assistant, Amazon Alexa Siri, Google Assistant, Baidu

Google Assistant, Siri

Google Assistant, Amazon Alexa Siri, Google Assistant, Baidu

-

319
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258
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ja / ja

ja / nej

ja / ja

ja / ja

nej / ja

nej / ja

ja / ja

Lite intetsägande ljud.
Basen är okej, men
ljudet är dämpat och högre
frekvenser kommer
inte fram så bra.
Röstuppspelningen
är inte helt tydlig.

Bakgrundsbruset slår
igenom. Högre frekvenser
kommer inte fram så bra,
även vid röstuppspelning.

NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Utvalda kommentarer ljudkvalitet vid
lyssnande på rock/pop, klassisk
musik och ljudbok
Brusreduceringens kvalitet vid
musiklyssnande på busssen (betyg 1–10)
Kvalitet på brusreduceringen vid
musiklyssnande i kontor med
öppen planlösning (betyg 1–10)
Kvalitet på brusreducering
(expertbedömning)

Drifttid (tim) / laddningstid (min)

Välbalanserat ljudintryck
med bra bas. Överlag
Välbalanserat och klart ljud.
behagligt ljud, men lite tunt.
Saknar djup bas.
Mycket bra, balanserad och
Tydlig röstuppspelning.
tydlig röstuppspelning.
Saknar lite värme.

Klara höga frekvenser
och fylligt, välbalanserat
ljud. Bra, tydlig balancerad
röstuppspelning.

Fylligt ljud, behaglig bas men
Något dämpat ljud men
lite dämpad och något
bra bas. Kraftfull men platt.
burkigt. Röstuppselning har
Röstuppspelningen är
ﬁn värme, inget brus,
ganska bra och
men högre frekvenser
ganska balanserad.
kommer inte fram så bra.
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Ganska jämn reducering,
men bruset kan fortfarande
uppfattas vid musiklyssning.

Bara ett fåtal ljud hörs
igenom musikspelning.
Behaglig reducering
i kontorsmiljöer.

Endast lätt brusreducering,
men den bidrar ändå till
kraftigt förbättrad upplevelse
vid musikuppspelning.

Behaglig brusreducering,
också utan musik.

Bra brusreducering.
Ett fåtal ljud ﬁnns kvar vid
musikuppspelning. Ganska
effektiv brusreducering
i kontorsmiljöer.

Enbart lätt reducering
av bruset. Brus påfallande
under musikuppspelning.

Bakrundsbrus reduceras
inte så väl. Enbart lätt
reducering och brus
också påfallande under
musikuppspelning.
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22,5 / 120
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22,5 / 140

25 / 120

* Equalizer-inställningar som kan justeras. Testlaboratoriet justerade dock inga equalizer-inställningar inför testet.

Text och bild: Testfakta i maj 2020

