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Ambient
Aware-tilstan
den slås til med
et tryk, sænker
lyden og bruger
mikrofonen til at
lade dig høre
omgivelserne.

Vandtæt vellyd
JBL REFLECT FLOW
Pris: 1.199 kr. 
Info: jbl.com
Hvad: Truly wireless-headset. Vandtæt. Op til 9 timers batteri.
JBL’s Flow er et ambitiøst forsøg på at lave det optimale sportsheadset. Headsettet er det første truly
wireless, vi har set, der er fuldstændig vandtæt. Du
kan i princippet tage en svømmetur med dem (Bluetooth-forbindelsen vil dog ikke virke), og de tåler selv
det kraftigste regnvejr eller at blive tabt i toilettet.
Batteritiden er ganske imponerende. Vi har hevet
ca. 9 timer ud af dem, men det afhænger dog lidt af
volumen-niveauet. Prisen for det og for vandtætheden er, at propperne er lidt store i ørerne. Men de sid

der virkelig godt, og vi har ikke haft nogen problemer
med fittet. Lyden er også fin, hvis de vel at mærke
slutter helt tæt til – hvis ikke forsvinder bassen. Lydmæssigt savner vi dog en app til at kunne detailstyre
lydbilledet. Knapper på siden tager sig af styringen.
Det fungerer o.k., men kræver af og til lidt langvarige,
hårde tryk. Bluetooth-forbindelsen er stabil, men vi
har haft lidt udfordringer med at få headsettet til at
koble på. Det kan dog også skyldes telefonen.

 elsiddende, velspillende.
V
Lidt store og klodsede. Ingen app.

DANISH ENDURANCE
COMPRESSION SOCK
Pris: 227 kr. 
Info: danishendurance.com
Hvad: Kompressionsstrømpe med god
lægstøtte, fås i fire farver.
Sokkerne fås
kun i tre
størrelser, så har
du meget tynde
eller kraftige
ben, er det ikke
sikkert, de
passer.

Den store,
robuste
laderkasse har
strøm nok til
yderligere 20
timers spilletid.

Danish Endurance har eksisteret
i det stille i en årrække og lavet
gode, enkle træningsprodukter
til en meget fair pris, men nu
stikker de næsen mere frem, og
det kan de roligt gøre, for deres
bud på en sportskompressionsstrømpe er glimrende. Mens
mange kompressionsstrømper
næsten kan føles som en tyk sok,
har Danish Endurance lavet en
model, som er tynd, let og godt
ventileret. Det gør, at de både

egner sig godt til en sommerdag
og til at have på under et par
vintertights i de kolde måneder.
Vigtigst af alt holder strømperne
godt på lægmusklen, så den ikke
vibrerer så meget, når man lander på jorden. Det giver mindre
muskeltræthed – særligt efter de
lange ture. Strømperne er desuden strikket i antibakterielt garn
og er Oeko-Tex-certificerede, så
de er fri for skadelig kemi.

L ette, stramme, ventilerede, med et
fast greb om lægmusklen. God pris.
Som mange kompressionssokker er
de lidt skrøbelige omkring anklen.
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