
Stagg SPM-235 in-ears

Dubbele drivers, half geld

In-ears zijn over het algemeen een vrij prijzige zaak, 
want zelfs de goedkoopste modellen met enkele 
drivers beginnen rond de 100 euro. Stagg dacht 
dat het anders kan, en komt met de SPM-235: een 
setje in-ears met dubbele drivers voor minder dan 
de helft van dat bedrag.

tekst Dennis Boxem

Ondanks dat lage bedrag 
heeft Stagg er alles aan 
gedaan de in-ears een 

luxe uitstraling te geven. Ze zitten 
in een mooi transportdoosje en 
worden geleverd met dezelfde 
 lading aan extra dopjes (zowel 
schuimrubber als zacht rubber), 
schoonmaakmaterialen en ver-
loopplug die je bij alle duurdere 
merken ook ziet. Je kunt kiezen 
uit een transparante en een zwar-
te variant. Voor deze test beke-
ken wij de transparante versie.

Voor de kabel heeft Stagg een 
dunne maar gevlochten draad 
gekozen die als twee druppels 
water lijkt op wat Ultimate Ears 
bij zijn peperdure in-ears levert. 
Tot aan de volledig identieke 

stekker aan toe. Even ter vergelijk: 
een nieuw kabeltje kost bij UE al 
meer dan bij Stagg een heel setje 
doppen. De kabel, die ook los 
 leverbaar is, is niet al te lang. 
Lang genoeg om naar een belt 
pack te gaan, maar net niet lang 
genoeg om de metronoom die 
naast je set ligt te bereiken. Stagg 
heeft toegezegd dat er ook een 
langere kabel komt, maar door de 
huidige toestand in de wereld is 
een en ander een beetje vertraagd.

Fors

Stagg heeft twee drivers in de 
dopjes gemonteerd die je door het 
doorzichtige kunststof duidelijk 
ziet zitten. De behuizing van de 

•  verkrijgbaar in transparant en zwart
• dual driver-systeem
• prijs: € 39,90 inclusief
• verschillende dopjes
• verloop naar ¼” jack
• verwisselbare kabel
• transportcase
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HET OORDEEL

•  super prijs-kwaliteit-
verhouding

• prima sound en pasvorm

•  geen

• Shure SE-215
• Sennheiser IE 40 Pro

DE CONCURRENTIE

drivers is vrij groot, maar doordat 
je deze niet ín je oor propt (alleen 
het geluidsdempende dopje gaat 
de gehoorgang in) heb je daar 
weinig last van. Die behuizing 
is ook zo groot, doordat Stagg 
bepaald niet de kleinste drivers 
heeft gebruikt. Met name de 
 driver voor het laag is een forse 
jongen.

Dat hoor je dan ook terug in 
de geluidskwaliteit, die meer dan 
goed is te noemen. De bassen 
hebben voldoende laag en de 
hoge frequenties zijn mooi helder. 

Alleen in de mid-range van het 
frequentiespectrum leggen de 
doppen het af tegen veel duurdere 
concurrenten.

Het draagcomfort van de in-
ears is prima. De dunne kabeltjes 
haken netjes achter je oor, en de 
doppen zijn keurig afgewerkt, 
zodat er nergens randjes of andere 
dingen tegen je huid schuren. 
Het enige wat ik tijdens het testen, 
miste was zo’n hulsje waarmee je 
de beide draadjes van de doppen 
wat meer naar elkaar toe kunt 
trekken. Daarmee trek je de in-ears 
tijdens het dragen wat strakker aan,
en dat is voor de beweeglijkere 
drummers prettig, want dan 
 blijven ze beter zitten. 

Kortom

De Stagg SPM-235’s vormen een 
setje prima klinkende, uitermate 
betaalbare in-ears waar je je 
 eigenlijk nauwelijks een buil aan 
kunt vallen. Ondanks de lage 
prijs voelen of klinken ze nergens 
‘budget’. Ze zijn goed gebouwd, 
netjes afgewerkt en – dat hebben 
we de afgelopen maanden proef-
ondervindelijk vastgesteld – ze 
kunnen tegen een stootje. ■
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