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KOSS BT540I

TRÅDLØS
KOSS
Koss er en av verdens
mest solgte hodetelefoner, og nå har de
tydeligvis fått fart på
utviklingsavdelingen.
Det strømmer nemlig
på med nye modeller.

K

oss har laget et nytt sett
hodetelefoner, men denne
gangen i en trådløs Bluetooth-modell med store, fine klokker, og med alle kontrollene
du behøver på utsiden. Der kan
du forandre volum, skifte spor på
spilleren og ta i mot samtaler fra
telefonen. Kontrollene er lette å nå,
men i og med at du ikke ser dem,
tar det litt tid for fingrene å venne
seg til hvordan de skal brukes.

God komfort
Med store klokker og bruk av
materialer med lett vekt oppnås det
god komfort og null lyttetretthet.
Klokkene er virkelig gode og myke

slik at de tetter godt rundt øret. Det
gjør også at de isolerer brukbart mot
lyd utenfra, og når du sitter på trikken hører heller ikke sidemannen
absolutt alt du spiller av musikk.
To mikrofoner på utsiden av den
ene øreklokken tar opp stemmen
din på en god måte når du benytter
hodetelefonene som handsfreehøyttaler.

Låter fint
Lyden er åpen og luftig, og bassen er
presis og dyp. Lyden likner faktisk
ganske så mye på Pro4S som vi
testet i forrige utgave av Watt. Bluetooth gjor at lyden gror litt sammen
og mister litt klarhet, men du kan

jo alltid koble til en kabel og bruke
de som vanlig de gangene det står
kresen musikk på programmet.

Konklusjon
Koss er i støtet og har laget en ny
hodetelefon som plasserer dem
blant de mest interessante modellene i prisklassen. Er du mer opptatt
av lyd enn hvilken logo og hva slags
design det er på hodetelefonene
dine, bør du absolutt forsøke disse.

Koss BT540i
PRIS:
IMPORTØR:

1.590.Tura

Nye Audiovector SR3.
Store musikkopplevelser, helt enkelt, med fortreﬀelig stil.
Velg selv om du ønsker en passiv eller aktiv løsning.
Velg selv din egen prisklasse og lakkering.

Hør SR3 hos:
Oslo - Oslo Hi-Fi Center,
Bergen - Musik-Magazinet,
Stavanger - Resonans Lyd og Bilde,
Drammen - JFS Soundsystems,
Porsgrunn - Johnsen Elektro (Busk Lyd og Bilde),
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