
                        Geschikte koptelefoons 	  
 
 

In dit overzicht treft u koptelefoons aan die geschikt zijn voor de Benaudira hoortraining. 
 

Er zijn meer aanbieders, die ook geschikte koptelefoons aanbieden.  
Toch bevelen wij dringend het gebruik aan van één van de hieronder vermelde koptelefoons, 
aangezien wij bij deze modellen exact hebben getest dat zij zeker aan alle gewenste 
eigenschappen voldoen. 
Sommige koptelefoons zijn niet verkrijgbaar in de bekende elektronica winkels of in de 
detailhandel, maar bij de muziekspeciaalzaak of op het internet. 
 

Lukt het niet om in een winkel één van deze koptelefoons te kopen, dan slaagt u zeker via het 
internet. Door het ingeven van het model en het woord “prijsvergelijking” in een 
internetzoekmachine vindt u snel een overzicht met aanbieders van de diverse koptelefoons. Let u 
bij het vergelijken van de prijzen en dat de verzendkosten van aanbieder tot aanbieder kunnen 
verschillen. 
Gebruikt u alstublieft geen draadloze koptelefoon voor de hoortraining. Deze zijn niet geschikt 
aangezien de draadloze koptelefoon niet altijd de tonen zuiver overgedragen. 
Alle hieronder vermelde koptelefoons zijn geschikt voor de Benaudira hoortraining.  
 

Het effect bij de hoortraining is tevens met de goedkopere aangegeven modellen verzekerd. Bij de 
hogere prijzen neemt de kwaliteit van het geluid met betrekking tot de klank toe.  
 

Indien u de koptelefoon na de hoortraining ook voor eigen muziek wilt gebruiken, is het de moeite 
waard een duurder model te kopen. 
 

AKG 
K77  vanaf +/- 40 Euro (zeer goede prijs & prestatie verhouding) 
K121  vanaf +/- 70 Euro (zeer goede kwaliteit) 
K271 Studio  vanaf +/- 125 Euro (professionele studio koptelefoon) 
 

AUDIO – TECHNICA 
ATH-T200  vanaf +/- 30 Euro (goed bij achtergrondgeluid) 
 

PHILIPS 
SHP 6000/10  vanaf +/- 45 Euro (goede kwaliteit) 
 

SENNHEISER 
HD 201  vanaf +/- 25 Euro (goede prijs &prestatie verhouding) 
HD 202  vanaf +/- 30 Euro (zit bij kinderen beter op de hoofd dan HD201) 
HD 429  vanaf +/- 60 Euro (zeer goede geluidskwaliteit, goed bij    

    achtergrondgeluid) 
 

Geschikte reiskoptelefoon 
KOSS 
Porta Pro  vanaf +/- 35 Euro (inklapbaar, met reistasje) 
 


