
Modell & inköpsställe

Pris per par

Komfort

Ljuddämpning 

Plus

Minus

Totalbetyg

Ear soft
Järnhandeln

1,50 kr

3

2

Skönt mjuka. Lätta att
få in. 

Känns som om de ram-
lar ur om man inte får
in dem precis rätt.
Svårt höra vissa toner,
men nog ok på Globen.

Apoliva
Apoteket

3 kr (23 kr/8 par)

3

3

Bra utformade, sitter
bra. Sköna. Ganska
jämn dämpning, kan
höra takt och samtal.

Gör lite ont att sticka in
dem. Svåra hålla kvar.

Max Lite
Apoteket

6 kr (29 kr/5 par)

2

3

Dämpar mycket men
behagligt. Mjuka. 

För stora och långa.
Svåra att sätta rätt.
Dämpar för mycket, in-
genting för den som
sysslar med musik.

Mack’s Pillow Soft
Apoteket

15,50 kr (47 kr/3 par)

4

3

Finns inga ord för hur
sköna de är, ljuvligt!
Dämpar mycket.

Svårt höra tal och med-
spelare. Lite kladdigt.
Klumpiga.

Ear Ultrafit
Järnhandeln

22 kr

2

3

Sitter skönt när de väl
är i. Man hör lagom
mycket.

Väldigt jobbiga få in.
Hårda och skaver. Bur-
kigt ljud.

Bilsom musik &
simpropp / Apoteket

32 kr

3

3

Lätt sätta in och sitter
bekvämt. Lagom
ljuddämpning. Ok höra
olika stämmor. Storlek
S och L.

Åker ur när man ler.
Kliar. När håret slog
mot skaftet lät det
otroligt mycket.

Bilsom NST
professional / Apoteket

78,50 kr

3

4

Bekväma, lätta föra in.
Bra dra ut med snöret.
Dämpar rätt ljud, verkli-
gen hifi-återgivning.
Hör tal. Storlek S och L.

Lite sladdriga. Lossnar
när man grimaserar.

Peltor optime I
Järnhandeln

143 kr

5

2

Sitter jätteskönt. Be-
hagliga eftersom de sit-
ter utanför örat.

Dämpar alldeles för
mycket. Som att stå i
rummet bredvid och
lyssna.

Ear Ultratech Hifi
Musikhandeln

195 kr

3

4

Glider lätt in. Sköna
och lätta att bära.
Dämpar bra, men man
hör ändå omgivningen.

Svåra få i och knöggli-
ga ta ut. Lite hårda. 

ER-20, Bellman
& Symfon / Öronklinik

195 kr

3

4

Behagliga. Perfekt
återgivning med sänkta
decibel. Vinner i läng-
den, känslan kvar med
lite lägre ljud.

Hårda, gör ont i början.

Prisvärd! Bäst 2!Bäst 1!
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