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Afbeelding 1: Sony MDR-ZX30 koptelefoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Coutinho - 11321105 



My Product 

Het product waar ik voor heb gekozen is een koptelefoon van Sony met als serienummer 

MDR-ZX310. Ik gebruik dit product dagelijks in combinatie met mijn laptop, hoofdzakelijk 

om muziek te luisteren, maar ook voor andere taken op de laptop waar geluid voor nodig is, 

zoals films en dergelijke bekijken. 

 

My Interaction 

 

 

My pain and gain 

Gain: 

1. Goede geluidskwaliteit voor de prijs die ik ervoor heb betaald. 

2. Zit heel comfortabel, geen last van m’n oren als ik de koptelefoon gedurende lange 

tijd op heb. 

3. Compact op te bergen waardoor ik de koptelefoon gemakkelijk kan vervoeren. 

 

Pain: 

1. Heel licht waardoor de koptelefoon af en toe van mn hoofd af valt. 

2. Geen volumeregelaar op de koptelefoon zelf. 

3. De microfoon functie werkt niet meer goed, ik heb hier nog een andere headset voor 

maar het is handiger om alles in 1 product te hebben.  

 

 

 



My first time 

Mijn oude koptelefoon was gesneuveld na een aantal jaren gebruikt te zijn geweest, dus ik 

besloot om een nieuwe te kopen. Ik ging naar de mediamarkt en al snel viel mijn keuze op 

deze koptelefoon. Eenmaal thuis aangekomen testte ik de koptelefoon meteen uit en ik was 

al gelijk helemaal tevreden met mijn aankoop, het geluid was een stuk beter dan zijn 

voorganger en deze koptelefoon zat ook een stuk comfortabeler.  

 

My Userstories 

‘Als een muziekliefhebber wil ik een koptelefoon met goede geluidskwaliteit hebben zodat ik 

meer van de muziek kan genieten’ 

 

‘Als video editor wil ik een koptelefoon hebben om gemakkelijker mijn video's te kunnen 

editen.’ 

 

‘Als treinreiziger wil ik muziek kunnen luisteren, mijn koptelefoon is hiervoor de enige optie 

omdat muziek vanaf speakers afspelen niet toegestaan is in de trein.’ 

 

‘Als puber wil ik een koptelefoon zodat mijn ouders niet zeuren dat het geluid te hard staat.’ 

 

‘Als gamer wil ik een koptelefoon, omdat ik mij hierdoor beter kan concentreren op het spel.’ 

 

‘Als student wil ik een koptelefoon, zodat ik me beter kan concentreren en mijn 

productiviteit kan verhogen door bijvoorbeeld muziek te luisteren tijdens het maken van 

huiswerk.’ 

 

My dream 

Verbeteringsvoorstel: 

Het draadloos maken van de koptelefoon, hierdoor wordt de koptelefoon nog een stuk 

comfortabeler. Er zit geen vervelend draadje meer in de weg en het is nog makkelijker om de 

koptelefoon ergens mee naartoe te nemen, ook hoef je nooit meer het draad uit de knoop te 

halen.  



 

I reflect 

Ik vond het wel een leuke en grappige opdracht, ik heb ervan geleerd om met een andere 

kijk naar dagelijkse bezigheden te kijken. Ik denk er normaal gesproken natuurlijk niet over 

na hoe ik mijn koptelefoon gebruik, ik zet hem gewoon op wanneer ik hem ergens voor wil 

gebruiken. Door uitvoerig na te denken over alle facetten van het product kwam ik tot 

inzichten waar ik eerst niet of nauwelijks aan heb gedacht. 

 

 


