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Trådløse - Ni trådløse hovedtelefonerHOVEDTELEFONER

BackBeat Sense ser rigtig godt ud sammenlig-

net med de andre testdeltagere. Frem for alt er 

metalbøjlen betydelig smallere end de fl este af 

de andres tykke plasticbøjler. Men de virker 

stadig velbyggede og tillidsvækkende.

Det er rart, at der medfølger en eksklusiv 

transporttaske med siderum til ladekabel og 

ledning. Den er dog temmelig stor, da hoved-

telefonerne ganske vist kan lægges fl adt, men 

ikke foldes sammen.

Fordi de er så små og lette, mærker man 

næsten ikke, at man har dem på. Den selvju-

sterende hovedbøjle gør også, at de sidder 

sikkert, men stadig bekvemt. Selv ørepuderne 

er usædvanlig bløde og behagelige.

Alle knapper er godt placeret og lette at 

begribe. Desuden har BackBeat Sense smarte 

funktioner, såsom at musikken automatisk 

pauses, når man tager hovedtelefonerne af.

Ved hjælp af app’en kan man afspille en høj 

lyd for at fi nde hovedtelefonerne eller se på et 

kort, hvor man sidst har brugt dem.

I betragtning af hvor små og lette Sense er, 

er det let at tro, at det påvirker lyden negativt. 

Det gør det i og for sig også, idet bassen er 

temmelig svag. De går ganske vist dybt ned i 

registreret, men der mangler noget kraft.

Men hvis man ikke er ude efter pumpende 

bas, bliver man så meget desto mere tilfreds. 

De lyder afbalanceret og neutralt med en 

sjælden åbenhed, der giver akustisk musik en 

Lette og bekvemme. Mange smarte funkti-
oner og nem betjening. Lang rækkevidde. 
Afbalanceret og neutral lyd.

Svag basgengivelse. Begrænset batterile-
vetid. Kan ikke foldes helt sammen.

   LYD & BILLEDE MENER

Flotte og letbetjente hovedtelefoner med unik funktio-
nalitet, der dog ikke passer til basfanatikere.

FLEKSIBLE  
og spækket med funktioner

PLANTRONICS 
BACKBEAT SENSE
• Type: On-Ear
• Tilslutning: Bluetooth 4.0 aptX, AUX-kabel
• Mikrofon: Ja
• Vægt: 140 g
• Batteritid: 18 timer
• Pris: 1.450 kroner
• Web: turascandinavia.com

god nærværsfølelse. Men man kan også skrue 

op for volumen og have det sjovt med elektro-

nisk musik.

KONKLUSION
Takket være en selvjusterende hovedbøjle, 

bløde ørepuder og lav vægt er Plantronics 

BackBeat Sense nogle af de få hovedtelefoner, 

man kan have på i længere tid. De har også 

unikke funktioner som at pause musikken, når 

man tager dem af, og at man kan fi nde for-

svundne hovedtelefoner ved hjælp af app’en.

Lyden er neutral, hvilket betyder, at de fun-

gerer med mange musikstilarter og appellerer 

til lydfantaster. Man kan også skrue rimelig 

højt op på dem. Men bassen er ikke særlig 

kraftig, så de vil lyde for tamt for nogle 

brugere.
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