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Jays Q-Jays      
En ny referens inom bärbart ljud Upplev
ofärgat ljud, oslagbar ergonomi och en helt
ny nivå för bärbart ljud med nya q-JAYS.
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Tel 08-44156 20.
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Bose QC35 
Bose bästa hörlur hittills!  De har fått en ny utform-
ning med Bluetooth®-teknik och brusreducering i 
världsklass. Du kan lyssna helt ostört upp till 20 
timmar per laddning.

RHA MA750i  
Prisvärd in-ear lur som är utformade för att 
bäras över örat – fjärrkontroll med tre knap-
par och mikrofon för iPhone.

Beyerdynamic T 51 i   
Hörlurar som överträffar de vildaste förvänt-
ningarna. EISA Award vinnare, och prisades av 
kritiker med termer som; ”Koffein för öronen” 
och ”årets hörlurar”. Pryma by 

Sonus Faber 01 Classic  
Löstagbart huvudband i läder – specialdesignade 
kuddar för hög komfort – löstagbar kabel med 
fjärr och mikrofon. 

Klipsch X12i      
En av marknadens lättaste och bekvämaste 
in-ear lurar, känns knappt att den sitter i örat
med 3-knappsfjärr för Apple och Clear Voice 
mikrofon.

Bang & Olufsen 
Beoplay H8     
Nya flaggskeppet Beoplay H8 – den första 
trådlösa hörluren med aktiv brusreducering från 
Bang & Olufsen – på hörlurskåporna sitter det 
både fjärrkontroll och mikrofon, vilket betyder 
att du kan höja/sänka volymen, bläddra mellan 
låtar och svara/lägga på – batteriet klarar upp 
till 14h med både Bluetooth och ANC inkopplat.

Urbanears Reimers  
Reimers är en svettresistent in-ear hörlur med 
EarClick-teknologi som du enkelt fäster inuti 
örat - hörluren har även en inbyggd mikrofon 
och fjärr – finns både för iOS eller Android –
Sladden har reflexdetaljer som ser till att du 
är synlig i mörkret.

Jays A-Jays Four+  
Nya Four + har samma prisbelönta ljud som 
sin föregångare men med en bättre tunnare 
kabel och finns både för IOS och android.

Chord Mojo   
Chord Mojo är en portabel hörlursförstärkare /
DA-omvandlare för smartphones, både android
och iOS. 4 timmars laddning ger upp till 10 tim-
mars lyssning, klarar hörlurar med impedans från
4 till 800 ohm. Klarar även DSD upp till 768kHz.

JBL Reflect Aware
JBL Reflect Aware är en noice cancelling 
hörlur för apparater med lightning kontakt 
och behöver inget batteri, får ström och 
ljud via lightning-kontakten.

Audiofly AF180  
Fantastisk referens hörlur med fyra element i varje 
snäcka. Utbytbar Caruda-förstärkt kabel.

Marshall Major II BT  
Nu kan du få det berömda ”Marshallsoundet” 
trådlöst via bluetooth – 30 timmars speltid på 
en laddning – hopvikbar gör den enklare att 
transportera löstagbar kabel med mik/fjärr 
medföljer – när du lyssnar trådlöst kan du linka 
ljudet till en kompis via 3,5mm kontakten.

AKG Y50BT   
Bluetooth® hörlurar för musik och samtal –  
mer än 20 timmars batteritid.

Oppo HA-2    
Kritiker rosad hörlursförstärkare från OPPO.
Fantastisk kvalitets känsla som får dina 
hörlurar att prestera max.
Ord.pris 4.990:-

RHA T20i   
Högpresterande och ljudisolerande in-ear-
hörlur med mic och fjärr för Apple gjord i 
rostfritt stål med en bygel som sitter stadigt 
och bekvämt bakom örat – det följer med 
ett stort antal proppar och två filter för att 
modifiera bas eller diskantåtergivningen.
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Bose Soundsport Wireless   
De trådlösa SoundSport-hörlurarna har ett kraftfullt 
ljud och sitter kvar i öronen tack vare bekväma
öronsnäckor. Upp till 6 timmar batteri.

www.larsbengtsson.se

Passa 
på!

Samma pris i butik som på nätet! 
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Yamaha EPH-100   
Lyssna på musik med EPH-100 och upptäck 
mer detaljer och klarhet än någonsin tidigare. 
Utsedda till Bästa Köp i Hifi & Musik!
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