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Denon Exercise Freak Review

Niets zo leuk dan tijdens het sporten volledig los te gaan op je favoriete muziek. Bovendien verbetert luisteren naar
muziek tijdens een workout je sportprestaties met minstens 20%! Denon belooft met de draadloze fitness hoofdtelefoon
AH-W150 Exercise Freak dé ideale trainingspartner in handen te hebben om je helemaal in het zweet te werken. Even
testen of deze nieuweling ook echt een perfecte sportmatch vormt.

 

Denon drijft op de passie om producten te creëren die gebruikers het hoogste kwaliteitsgenot garanderen. Daarbij willen
ze steeds inspelen op de behoeften van de consument met als resultaat vernieuwende mobiele technologieën. Een
zuiver geluid in combinatie met een ultiem gebruiksgemak,dat is waar Denon voor staat. Met hun nieuwe audio toestellen
willen ze een modern design koppelen aan een grote connectiviteit en een hoogwaardige geluidsoverdracht. Aan de hand
van de nieuwe draadloze fitness hoofdtelefoon Exercise Freak spelen ze in op de behoeften van sportende muzieklover.

‘Get your freak on'
De draadloze fitness in-ear hoofdtelefoon die de toepasselijke naam ‘Exercise Freak' draagt, belooft je sportieve
prestaties te verbeteren. Tijdens je uitputtende workout word je compleet draadloos op je muzikale wenken bediend via
een handige en een betrouwbare Bluetooth 3.0 verbinding. Een geïntegreerde versterker is volledig afgestemd op jouw
persoonlijke sportmenu en zweet maakt geen kans door de ingebouwde luchtkussentjes. Voeg daar nog een zeven uur
werkende oplaadbare batterij en een geïntegreerde microfoon aan toe en het plaatje lijkt helemaal compleet. Tijd om in
mijn loopschoenen te springen en over te schakelen op sportmodus om deze veelbelovende nieuweling aan een test te
onderwerpen!

Bij een eerste blik op de Exercise Freak, ben ik niet meteen onder de indruk van een knap design, maar ik moet toegeven
dat het er erg ‘sporty' uitziet. Er werd wel voor een vrolijk blauwe vormgeving gezorgd, zodat ik alvast een kleurrijke
workout tegemoet kan gaan. Of mijn muzikale honger ook gestild zal worden, blijft voorlopig nog de vraag. Niet alleen
mijn batterijen moeten opgeladen worden voor ik aan mijn loopsessie begin, ook de hoofdtelefoon heeft oplaadtijd nodig.
Met de meegeleverde USB-stick laad ik hem via mijn computer op terwijl ik alvast op zoek ga naar mijn ultieme workout
song. De keuze valt op David Guetta ft Kid Cudi met ‘Memories'. Daarmee geraak ik in no time in sportmodus, dus ik heb
mijn ideale testpartner gevonden. Via Bluetooth verbind ik de hoofdtelefoon met mijn iPhone en dan kunnen we het echt
op een lopen én luisteren zetten.



 

 

Aangezien ik niet zo'n succesvol verleden heb met in-ear oortjes, ben ik benieuwd naar de pasvorm van de Exercise
Freak. Na heel wat prul- en paswerk zitten ze eindelijk als gegoten. Bovendien krijg je bij de hoofdtelefoon een heel set
oordopjes in alle maten, zodat elk oor zijn ideale match kan vinden. Leuke extra! De workout kan beginnen en ik laat de
muziek in mijn oren binnen om een vliegende start te maken. Dat lukt probleemloos zodra de tonen van ‘Memories' erg
zuiver in mijn trommelvliezen weerklinken! Het geluid is van degelijke kwaliteit en dankzij de draadloze connectiviteit
geniet ik van veel meer bewegingsvrijheid. De oortjes blijven tijdens het lopen goed zitten met een maximaal comfort en
ventilatie. Ook de flexibele nekband draagt bij tot de perfecte pasvorm.

De bediening ligt binnen handbereik aan de oortjes zelf. Het volume regelen, muziek aan- of afzetten, vooruit- of
terugspoelen en naar het begin van de huidige track of naar de volgende track springen, het gebeurt allemaal aan de
hand van een simpele druk op de bedieningsknopjes. Knopjes inderdaad, want ze zijn wel erg klein, waardoor het even
zoeken wordt tijdens de loopsessie om de gewenste actie uit te voeren.

Heb je een lange loopsessie op het programma staan? Geen probleem dankzij de oplaadbare batterij die zeven uur
meegaat. En de reflecterende strip op de nekband houdt ook late workouts veilig. Bovendien maakt een ingebouwde
microfoon en de Bluetooth 3.0-verbinding het mogelijk om tijdens je sportsessie telefoongesprekken te voeren. De muziek
wordt onderbroken tijdens een oproep en aan de hand van de gesprektoets kan je de oproep probleemloos
beantwoorden.



 

 

Bij de hoofdtelefoon, krijg je ook een handig draagtasje met karabijnhaak, dat je gemakkelijk aan je riem of broekband
kan bevestigen en waarin je ook gemakkelijk en veilig je smartphone kan opbergen.

Denon Sport App
Verbeter je luisterervaring met de Denon Sport-app die speciaal werd ontwikkeld voor de echte sportfreaks. Hiermee
verbeter je niet alleen je luisterervaring maar optimaliseer je ook je prestaties tijdens het sporten. Registreer je trainingen
en gebruik de GPS-functie van de telefoon om automatisch je route in kaart te brengen en je tempo, calorieënverbruik en
hoogtemeters bij te houden. Blijf in contact met je vrienden via de gratis MapMyFitness-website en diverse sociale
netwerken. Bekijk live de kaarten en activiteiten van je vrienden, wissel ervaringen uit en houd je vooruitgang bij.
Bovendien blijf je er probleemloos de moed in houden tijdens een uitputtende workoutsessie doordat je constant wordt
aangemoedigd met gesproken aanwijzingen tijdens je training.



 

 

Conclusie
Nood aan een trainingspartner? Met de AH-W150 Exercise Freak hoofdtelefoon heeft Denon je ideale sportmatch in de
aanbieding! Deze topper is erop uit om je sportprestaties aanzienlijk te verbeteren. Dankzij de draadloze Bluetooth
3.0-verbinding word je zonder veel gedoe op je muzikale wenken bediend en de ingebouwde versterker reageert op je
workout-energie om je zo goed mogelijk bij te staan.

Dankzij de ingebouwde microfoon kan je ook tijdens het sporten telefoongesprekken voeren en de bediening van de
hoofdtelefoon ligt binnen handbereik aan de oortjes zelf. Bovendien zit je goed voor 7 uur sportfun op muziek met een
oplaadbare batterij.

De oordopjes in verschillende maten zijn geschikt voor elk oor en zweet maakt geen kans door de ingebouwde
luchtkussentjes. De flexibele nekband is voorzien van een reflecterende strip zodat ook late workoutsessies geen
probleem vormen.



 

 

De richtprijs bedraagt 159 euro en dat is niet teveel gevraagd voor dit sportmaatje. Dankzij de Denon Sport-app heb je
zelfs je persoonlijke trainer bij de hand!

Pro's & Contra's
+ Draadloze verbinding via Bluetooth 3.0
+ Microfoon voor telefoongesprekken
+ Geïntegreerde versterker reageert op je workout-energie
+ Zweetbestendig voor maximaal comfort en ventilatie
+ Flexibele en reflecterende nekband
+ Verschillende maten antibacteriële oordopjes
+/- Bediening binnen handbereik, maar erg kleine knopjes


