
 

 

Clear Signal gebruikers ervaringen 
Door: 

Roelof Speelman - Ducaton 

In drie jaar tijd heb ik drie koptelefoons gebruikt.  

Niet zozeer om te kijken welke het beste was, maar gewoon om het feit dat ze het niet langer vol 
hielden bij mij.  
 
Om leuke vondsten te vinden heb je natuurlijk in de eerste plaats een goede zoekplek nodig. Het 
schijnt dat sommige mensen denken dat ze met een extreem dure detector de meeste vondsten zullen 
doen. Helaas... een zoekplek, daar gaat het om. En dan natuurlijk een goede detector. Een 
koptelefoon heb ik nooit zo belangrijk gevonden.  
 
Ik moet toegeven dat mijn eerste koptelefoon te strak zat, ik ben brildragend, waardoor de pootjes van 
mijn bril na ongeveer 1 uur zoeken pijnlijk hard tegen mijn hoofd gingen drukken. Dus een nekband 
koptelefoon. Geen last meer van de oren, hoewel… Na een paar uur werd het nog steeds pijnlijk, 
ondanks dat de druk minimaal was. Daarnaast was de draad na twee maand dusdanig beschadigd 
dat deze koptelefoon een krakerig geluid ging geven. Op dat moment kreeg ik via een kennis een 
Clear Signal Ducaton te proberen. In de eerste instantie was ik niet echt positief. Hij leek erg strak te 
zitten, dus zou ik weer last van mijn bril krijgen. Maar niet dus. Ik heb geen moment last van pijnlijke 
oren of van de pootjes van mijn bril gehad. Daarnaast sluit deze koptelefoon goed af waardoor ik geen 
last heb van de herrie die de auto’s op de autoweg waarnaast ik zoek maken. Mocht het krulsnoer 
ergens achter blijven haken, geen probleem, dit is extreem sterk en gemaakt voor intensief gebruik. 
Doormiddel van de positieschakelaar is de Ducaton bruikbaar op alle modellen en merken detectors. 
Jullie begrijpen wel dat ik inmiddels ook een tevreden bezitter van een Ducaton ben. Het geluid dat 
deze koptelefoon produceert is overigens erg helder en duidelijk, je hoort werkelijk alles al is het 
signaal nog zo zacht.  
 
Conclusie:  
Een uitstekende koptelefoon in geen luxe. En duur is het ook niet. Een goedkope koptelefoon moet 
vaker vervangen worden en geeft minder comfort. Ik had nooit verwacht dat een goede koptelefoon 
een dergelijk verschil in comfort zou zijn tijdens het zoeken. 
 
Veel zoekplezier. 
Roelof Speelman 
 
Een enthousiaste Ducaton gebruiker. 

 


