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1. Jaybird 
 Bluebuds X

2. Jabra Sport 
Pulse Wireless

3. JBL Synchros  
Reflect BT

4. Plantronics  
Backbeat Fit

5. Beats Power-
beats2 Wireless

6. Monster iSport 
 Wireless

7. SMS In-Ear  
Wireless Sport

8. Sony 
 MDR-AS800BT

9. Philips ActionFit 
Airborn

10. Yurbuds Liberty 
Wireless

Kontakt isolda.se jabra.se jbl.se turascandinavia.com turascandinavia.com isolda.se auroragroup.se sony.se philips.se jbl.se

Pris 1 400 kr 1 900 kr 900 kr 1 400 kr 1 800 kr 1 000 kr 1 300 kr 1 250 kr 700 kr 900 kr

Bluetooth 2,1+EDR 4,0 NFC 4 3 2,1+EDR Ja Ja, aptX  Ja, NFC 3,0+EDR NFC Ja

Batteritid 8 timmar 5 timmar 5 timmar 6–8 timmar 6 timmar Ingen uppgift 8 timmar 4,5 timmar 6 timmar 6 timmar

Passningstid 250 timmar 240 timmar Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 150 timmar Ingen uppgift

Vikt 14 g 16 g 21 g 24 g 24 g 17 g 19 g 16 g 15 g 28 g

Vattentålig Svettsäkra IP55 Svettsäkra Svettsäkra IPX4 Svettsäkra IPX4 IPX4 IPX2 Svettsäkra

Låter bäst av alla 
trådlösa tränings-
lurar vi testat. 
Bra batteritid och 
bättre tålighet än 
man kan tro.
Kan bäras på flera 
sätt beroende på 
träningsform. 

Enda trådlösa 
lurarna som även 
mäter din puls.
Mängder av funk-
tioner och enkel 
hantering med 
smartmobil-app.
Sitter bra och är 
väl skyddade. 

Praktiska finesser  
som reflexer och 
 magnetfästen. Bra  
sportigt ljud som   
funkar bra under 
 träningen.

Smartaste förva-
ringen för lurar och 
smartmobil. Sitter 
verkligen på plats.
Släpper in omgivan-
de ljud. 

Snygga och påkos-
tade lurar som sitter 
skönt. Många bra 
 tillbehör medföljer. 
Bra tålighet mot 
svett och regn.

Ett bra urval av 
mjuka öronkuddar 
och vingar gör dem 
bekväma. Röst-
meddelanden ger bra 
feedback. Bra bas-
dunk för träningen.

Generöst batteri som 
räcker hela veckan. 
Känns tåliga och är 
rejält striltäta mot 
vatten.

Väl skyddade mot 
svett och regn. 
Lätta att para med 
mobilen tack vare 
NFC. Kan bäras på 
flera sätt beroende 
på träningsform. 

Enkel ihopkoppling 
tack vare NFC.
Överkomligt pris för 
ett par trådlösa och 
vattentåliga lurar.

Bra för utomhus-
träning då de släpper 
in omgivande ljud.

Det kan vara tåla-
modsprövande att 
hitta rätt proppar 
och vingar så att 
de sitter kvar  
i örat.

Batteritiden bland 
de sämre. Inte det 
mest engagerande 
ljudet för träning.

Något kort batteritid.
Känns klumpiga och  
det kan vara svårt att  
hitta rätt passform.
Inget fodral medföljer.

Alla gillar inte båge 
bakom örat.
Öronsnäcka gör att 
de tappar mycket 
basåtergivning.

Väldigt dominerande 
bas som dränker ut 
musiken. Väl högt 
pris jämfört med 
konkurrenterna. 
Alla gillar inte båge 
bakom örat.

Stora och lite klumpi-
ga  proppar. 
Det något gälla ljudet 
gör att man blir trött 
i öronen.

Basen är förvånans-
värt nedtonad, vilket 
gör att den puls-
höjande motivatio-
nen uteblir. 

Bisarrt stora och 
klumpiga. Väl kort 
batteritid och 
 irriterande han-
tering.  Spelar inte 
 speciellt högt.

Gräll färg som inte 
passar alla. Mycket 
svåra att få på plats 
och inte speciellt 
bekväma medan de 
sitter kvar.

Klumpiga att ha på 
sig då de är stora och 
tunga. Alla gillar inte 
båge bakom örat.
Öronsnäcka gör att 
de tappar mycket 
basåtergivning.
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