
Nieuwe naam 
in je oren

Stealth Sonics U2, U4 en U9 in-earmonitors

Het enige verschil tussen 
de universele en op 
maat gemaakte in-ears 

bij Stealth Sonics zijn de op 
maat gemaakte dopjes. Bij de 
universele variant krijg je ver-
schillende schuimrubber en 
zacht-rubberen dopjes waaruit 
je de voor jouw gehoorgang 
 passende variant kunt kiezen. 
De op maat gemaakte versie is 
afgemeten op jouw eigen ge-
hoorgang. Het aantal drivers en 
de techniek van de dopjes is bij 
beide versies hetzelfde. Overigens
is de op maat gemaakte versie 
niet per se beter dan een univer-
sele. Er zijn legio muzikanten 
die de voorkeur  geven aan een 

universele versie, omdat deze 
wat minder afsluit en tijdens het 
dragen ook minder warm is.

Stealth Sonics maakt zijn 
 dopjes in drie verschillende 
 varianten: met twee (U2), vier 
(U4) en zelfs negen drivers (U9). 
Hoe meer drivers hoe gediffer-
entieerder de geluidsweergave. 
Maar die extra drivers lopen ook 
al snel in de papieren. De U9-
versie is ruim vier keer duurder 
dan het instapmodel U2.

Luxe

Stealth Sonics mikt met zijn 
 oordopjes op de wat meer high-
end markt, en dat merk je al bij 

het openmaken van de doos. 
Niet alleen zitten er de oordop-
jes in met een standaard draag-
snoer eraan, maar ook een extra 
setjes faceplates, waarmee je het 
uiterlijk van je dopjes aan kunt 
passen. Daarnaast is er nog een 
extra snoer meegeleverd: een 
 variant met een ingebouwd 
 microfoontje voor je telefoon. 
Een luxe koffertje om je dopjes 
te vervoeren mag natuurlijk niet 
ontbreken, net als een setje 
schoonmaakgereedschap, een 
verloopje voor ¼” jack en zelfs 
een voor in de stoel van het 
vliegtuig. Meer accessoires kun 
je bij een setje in-ears bijna niet 
verzinnen.

Dan de pasvorm, want die is bij 
de universele in-ears afhankelijk 
van de dopjes. En die zijn bij 
Stealth Sonics dik in orde. Er zijn 
extreem afsluitende schuimrub-
berversies die je in elkaar drukt 
en die vervolgens in je gehoor-
gang weer uitzetten. Mijn voor-
keur gaat uit naar de iets minder 
klemvaste, maar comfortabelere, 
zacht-rubberen versies. De Stealth 
Sonic dopjes hebben een klein 
gaatje in de behuizing dat nog 
iets van het omgevingsgeluid 
doorlaat. Daardoor heb je niet 
het gevoel dat je compleet van je 
omgeving wordt afgesloten, en 
dat is erg prettig. De behuizing 
van de oortjes is  wel behoorlijk 
fors, maar zolang je het kabeltje 
netjes langs je oorschelp vouwt, 
heb je daar weinig last van. 

De demping van de Stealth 
Sonics is maar liefst 26dB en dat 
is behoorlijk fors. Als je dat in 
ogenschouw neemt, is het opval-
lend hoeveel van het akoestische 
geluid nog tot je doordringt, 
en hoe goed gebalanceerd dat 
nog is. Bij veel concurrenten 
krijg je meer het gevoel dat je 
compleet afgesloten wordt van 
je omgeving.

Luisteren

De U2 is het instapmodel en 
heeft slechts twee drivers per 
oortje. Desondanks is de klank-
balans behoorlijk goed. Bassen 
zijn lekker vol, en het hoog is 
netjes zonder scherp te worden. 
Feitelijk is de U2 gewoon een 
prima allround in-ear voor een 
redelijke prijs. Hoor je vervol-
gens de weergave van de U4 met 
zijn vier drivers, dan merk je wel 

In-earmonitoring wint de afgelopen jaren snel aan populariteit, en daarmee neemt 
het aantal aanbieders van custom en standaard ‘oortjes’ ook hand over hand toe. 
In het hogere prijssegment maakt Stealth Sonics zijn opwachting met drie universele 
en drie op maat gemaakte varianten. Wij kregen de drie universele versies ter test.

duidelijk het verschil. Het laag is 
meer uitgesproken en minder 
wollig, en de algehele klankba-
lans is heerlijk open en helder. 
Van de drie  varianten biedt de 
U4 echt een luxe-ervaring zon-
der dat je een vermogen hoeft 
uit te geven. 

Vervolgens komen we bij de 
U9 met zijn indrukwekkende 
hoeveelheid van maar liefst 
 negen drivers. En dan moet je 
toch tot de conclusie komen dat 
meer drivers niet in alle gevallen 
een beter geluid oplevert. Ook bij 
andere in-ears met extreem veel 
drivers viel het al eerder op: door 
de gedetailleerde weergave wordt 
de klankkwaliteit van datgene wat 
je door de in-ears weergeeft de 
zwakste schakel. De negen drivers 
geven alles wat er in de muziek 
gebeurt luid en duidelijk door, en 
dat is inclusief alle  oneffenheden. 
Zeker in een livesituatie op het 
podium is dat niet altijd een pré. 
Daarentegen kun je de U9’s wel 
prima gebruiken om onderweg aan 
je mixen of producties te werken.

Conclusie

Onder de streep heb je aan de 
Stealth Sonics een heerlijk setje 

in-ears. De U2 en U4 zijn betaal-
baarder dan vergelijkbare mo-
dellen van de grote namen, en 
bieden zeker zo veel draag- en 
luistercomfort. De U9’s zijn niet 
alleen door hun prijs, maar ook 

door hun weergavecapaciteit wat 
beperkter in het gebruik, maar 
als je echt high-end weergave 
zoekt, dan zit je hier goed. ■

Importeursreactie: zie pagina 51

DE FEITEN
Stealth Sonics U2
• drivers: 2
• type: hybride
• cross-over: 2-weg
• 1x dynamisch (laag - mid)
• 1x gebalanceerd (hoog)
• frequentierespons: 20Hz-20kHz
• prijs incl: U2 € 249,-
Stealth Sonics U4
• drivers: 4
• type: gebalanceerd
• cross-over: 4-weg
• 1x gebalanceerd (laag )
• 1x gebalanceerd (mid )
• 1x gebalanceerd (hoog )
• 1x gebalanceerd (s-hoog)
• frequentierespons: 18Hz-23kHz
• prijs incl: € 499,-
Stealth Sonics U9
• drivers: 9
• type: hybride
• cross-over: 4-weg
• 1x dynamisch (laag )
• 2x gebalanceerd (mid )
• 2x gebalanceerd (hoog )
• 4x gebalanceerd (s-hoog)
• frequentierespons: 18Hz-40kHz
• prijs incl: € 1.099,-

–

+
HET OORDEEL 

 •  veel accessoires
 • prima klank
 • goede pasvorm

 •  U9 voor dagelijks gebruikt 
iets minder geschikt
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