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  HET OORDEEL

 •  degelijk, no-nonsense design
 •  comfortabel
  •  goede geluidsisolatie
  •  scherpe prijs
 
 •  weergave in het hoog wat terughoudend
  •  snoer niet te vervangen

+

–

SPECIFICATIES

•  gesloten over-ear hoofd-
telefoons

•  gewicht: 200gr
•  max. input power: 

200mW
•  input-impedantie: 32 ohm

K52
•  frequentiebereik: 

18Hz tot 20kHz
•  gevoeligheid: 

110 dB spl/V
•  kabel: 2,5m
•  connector: 3,5mm jack-

plug met 6,3mm opklik-
adapter

K72
•  frequentiebereik: 

16Hz tot 20kHz
•  gevoeligheid: 

112dB spl/V
•  kabel: 3m
•  connector: 3,5mm jack-

plug met opschroefbare 
6,3mm adapter

K92
•  frequentiebereik: 

16Hz tot 22kHz
•  gevoeligheid: 

113dB spl/V
• kabel: 3m
•  connector: gold-plated 

3,5mm jackplug met 
opschroefbare 6,3mm 
adapter

INFO

•          prijs incl:
K52 : € 49,-
  K72 : € 59,-
K92 : € 69,-

•  distributie: 
Audio XL, 
030 264 4090

•  internet: www.audioxl.nl 
www.akg.com

door Peter van Leerdam > redactie@interface.nl

De ontwikkelingen binnen de muziek-
wereld zijn de afgelopen decennia 
enorm snel gegaan. Met de huidige 

techniek is het met een beperkt budget al 
goed mogelijk om professioneel met opnamen 
en/of muziekproductie bezig te zijn. De 
home- of projectstudio’s zijn dan ook als 
paddenstoelen uit de grond geschoten. Dit 
is AKG ook niet ontgaan, want zij springen 
slim in op deze ontwikkeling door een lijn 
hoofdtelefoons uit te brengen, specifi ek 
bedoeld voor projectstudio’s. Met andere 
woorden: robuuste hoofdtelefoons met een 
prima weergave voor een scherpe prijs. Dat 
is wat ze beweren tenminste. We nemen de 
proef op de som.

De overeenkomsten
AKG is natuurlijk een begrip op het gebied 
van hoofdtelefoons. De verwachtingen zijn 
dan ook hoog gespannen. De eerste indruk 
is in ieder geval goed, want de product-
verzorging (verpakking en dergelijke) is bij 
AKG altijd prima in orde.

Eenmaal uitgepakt leggen we de drie 

hoofdtelefoons op een rijtje en concentreren 
ons eerst op de overeenkomsten. Voor alle 
drie geldt dat het gesloten hoofdtelefoons 
zijn met cups die volledig over de oren val-
len; voor prettig draagcomfort en isolatie. 
Ik heb best een groot hoofd, maar vond het 
geen probleem om de drie hoofdtelefoons 
gedurende langere tijd te dragen. Ook het 
gewicht – slechts 200 gram – draagt hier-
aan bij. Overigens is de geluidsisolatie dik in 
orde, zodat er bij microfoonopnamen weinig 
signaal vanuit de hoofdtelefoon door de mi-
crofoon zal worden opgepikt.

Bij geen van de drie hoofdtelefoons is het 
snoer te vervangen. Dat vind ik wel een licht 
gemis aangezien zich hier toch vaak de eer-
ste mankementen voordoen. Wel hebben ze 
alle drie een verstelbare hoofdband en zijn 
de earpads vervangbaar.

Tot zover de overeenkomsten. Maar wat 
zijn dan de verschillen? Laten we de drie types 
eens afzonderlijk nader bestuderen.

K52
We beginnen bij het instapmodel. De K52 
ziet er degelijk en Spartaans uit met z’n mat-
zwarte uiterlijk. De hoofdtelefoon heeft een 

2,5 meter lang snoer voorzien van een mini-
jackplug met ‘opklik- adapter’. De cups zijn 
een fractie kleiner dan bij de K72 en K92, 
maar vallen nog steeds ruim over de oren. Ik 
had het gevoel dat de K52 door zijn iets klei-
nere oppervlak net wat meer ‘druk’ uitoefende 
op mijn hoofd dan de andere twee, maar 
echt hinderlijk is dat niet.

Alle hoofdtelefoons beschikken over 
professionele 40mm drivers, maar de K52 
heeft het kleinste frequentiebereik, namelijk 
van 18Hz tot 20kHz. Met name de weergave 
in het hoog lijkt ietsje minder sprankelend. 
Niettemin biedt de K52 een prettige luister-
ervaring; netjes en zeker niet agressief.

K72
Een stapje hoger op de ladder staat de K72. 
Ook het uiterlijk van deze hoofdtelefoon is 
no-nonsense matzwart met zilvergrijze 
zijkanten. We zoeken uiteraard direct naar 
de verschillen met de kleinere broer. Afgezien 
van het prijsverschil – de K72 is een tientje 
duurder – zijn die op het eerste 
gezicht niet erg groot.

Allereerst is het snoer met een half metertje 
verlengd naar drie meter, eindigend in een 

mini-jackplug met opschroefbare 6,3mm 
adapter. Dit is toch net iets robuuster dan 
een opklik-adapter die er met een beetje 
trekken af kan schieten. De specifi caties 
geven verder aan dat het frequentiebereik 
zich in het laag iets verder uitstrekt; namelijk 
van 16Hz tot 20kHz. Dit verschil is echter 
nauwelijks hoorbaar.

K92
De hoogste positie op het podium is weg-
gelegd voor de K92. Deze fraaie hoofd-
telefoon is uitgevoerd in zwart met goud en 
heeft een drie meter lang snoer. De mini-jack 
en opschroefbare adapter zijn gold plated, 
wat bijdraagt aan een wat luxere uitstraling.

Ten opzichte van de K52 en K72 is het 
frequentiebereik wederom iets ruimer – in 
het hoog dit keer; van 16Hz tot 22kHz. Dit 
maakt ook dat de K92 bij afl uistering de 
meest frisse indruk maakt. Door het extra 
hoog laat de K92 wat meer detaillering horen 
en voelt ook het laag net iets strakker aan. 
Het verschil met de andere twee modellen is 
echter niet dramatisch groot. Het echt 
sprankelende hoog ontbreekt ook bij de 
K92, waardoor het geluid toch nog ietsje 
donker overkomt. Dat heeft ook wel voordelen, 

want na een middagje testen zijn mijn oren 
nog steeds niet vermoeid. En dat is altijd 
een groot pluspunt wanneer je langdurig, 
intensief met geluid bezig bent. Trouwens 
hoofdtelefoons hebben net als monitors ook 
een ‘inbrand-periode’ nodig voordat ze 
optimaal presteren.

Conclusie
AKG heeft een drietal prima hoofdtelefoons 
toegevoegd aan haar collectie. Voor oefen-
ruimtes of studio’s waarbij je grote aantallen 
muzikanten – bijvoorbeeld een orkest of big-
band – wilt voorzien van een prettig audio-
signaal op de oren, is dit trio een uitstekende 
keuze; zeker omdat ze ook nog eens goed 
tegen een stootje kunnen. Qua weergave zijn 
ze echter niet optimaal voor alle toepassingen 
die AKG op haar website opsomt. Zo meldt 
men dat deze hoofdtelefoons ook bedoeld 
zijn voor mixen of mastering. Hier zetten we 
toch een klein vraagtekentje bij, aangezien 
er sprake is van een weergave die in het 

hoge frequentiegebied toch wel ietwat tekort 
schiet; vooral bij de K52 en de K72. En 
aangezien ook projectstudio-eigenaars bij 
het mixen of masteren streven naar een zo 
goed mogelijk eindresultaat, blijft een natuur-
getrouwe weergave een vereiste. Dit zal het 
beste lukken met de K92. Hierbij moet je 
natuurlijk ook rekening houden met de prijs-
kwaliteitverhouding. Die is bij deze serie 
gewoon uitstekend, en voor betere prestaties 
moet je gewoon kijken naar een iets duurdere 
klasse; bijvoorbeeld de AKG K182. Voor 
monitoring – zowel live, in de oefenruimte 
als opnamestudio – zijn dit drie bijzonder fi jne, 
degelijke hoofdtelefoons voor een scherpe 
prijs. ■

De lijn hoofdtelefoons van AKG was al aanzienlijk, maar blijkbaar is er nog ruimte in de 
markt. Het bedrijf komt namelijk met maar liefst drie nieuwe modellen, specifi ek bedoeld 
voor  projectstudio’s: De K52, K72 en K92.

Hoofd- en bijzaken

verlengd naar drie meter, eindigend in een 

verzorging (verpakking en dergelijke) is bij 
AKG altijd prima in orde.

Eenmaal uitgepakt leggen we de drie 
ziet er degelijk en Spartaans uit met z’n mat-
zwarte uiterlijk. De hoofdtelefoon heeft een verlengd naar drie meter, eindigend in een Eenmaal uitgepakt leggen we de drie zwarte uiterlijk. De hoofdtelefoon heeft een verlengd naar drie meter, eindigend in een 

Na een middagje testen zijn mijn oren 
nog steeds niet vermoeid
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mini-jackplug met opschroefbare 6,3mm 
adapter. Dit is toch net iets robuuster dan 
een opklik-adapter die er met een beetje 

Hoofd- en bijzaken

Na een middagje testen zijn mijn oren 
nog steeds niet vermoeid
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