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Sennheiser PXC 550 Wireless.
Przesiądź się do pierwszej klasy.

sennheiser.pl/pxc550wireless

Odmień swoją podróż
Dla wszystkich osób, które szukają
optymalnych sposobów podróżowania,
nadszedł czas zmian. Nowa konstrukcja
PXC 550 Wireless, przygotowana przez
naszych specjalistów audio, została
zaprojektowana dla podróżujących
biznesmenów, którzy mają wysokie
wymagania w dziedzinie dźwięku. To
wyjątkowo przyjazny towarzysz podróży, który zapewnia najwyższą jakość i
owiane legendą brzmienie Sennheisera.
Te eleganckie bezprzewodowe słuchawki
posiadają najnowsze rozwiązania zasila-

nia, które pozwalają nawet na 30 godzin
działania. Dzięki prostej w użyciu aplikacji CapTune możesz spersonalizować
wrażenia odsłuchowe podczas każdej
podróży.
Zupełnie jak w przypadku standardu
najwyższej klasy biznesowej, PXC
550 Wireless wyprzedzają wszystkie potrzeby użytkownika, pozwalając mu podróżować z wyjątkowo
wysokim poziomem komfortu, jaki
zapewnia łączność bezprzewodowa,
bez żadnych zakłóceń.

Długodystansowe działanie
Słuchawki Sennheiser PXC 550 Wireless
zostały skonstruowane do zaspokojenia
potrzeb osób często podróżujących. Zastosowano w nich układ zasilający z wydajnym akumulatorem zapewniającym
do 30 godzin pracy. Nawet z włączoną

funkcją eliminowania zakłóceń zewnętrznych NoiseGard™możesz przemierzyć cały
świat na jednym ładowaniu.

Przyjazny towarzysz podróży
Słuchawki Sennheiser PXC 550 Wireless zapewniają wyjątkowo przyjemne
doświadczenia podczas podróży, dzięki
niezwykle łatwej ich obsłudze oraz dostępności wielu funkcji, które wychodzą
naprzeciw potrzebom użytkowników.
Zamontowany na nauszniku intuicyjny
dotykowy panel kontroli oraz system komend głosowych pozwalają na wygodny
wybór dostępnych ustawień. Dodatkowo, słuchawki PXC 550 Wireless potrafią automatycznie zawiesić odtwarzanie
muzyki oraz rozmowę telefoniczną, gdy

są one zdejmowane z głowy.
Z bardziej wyrafinowanych
rozwiązań należy wspomnieć
funkcję wygodnego parowania NFC, która umożliwia
transmisję sygnału audio
wysokiej jakości z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Pozwala to na uzyskanie
znakomitego brzmienia, które
dodatkowo można precyzyjnie
dopasować do indywidualnych
preferencji użytkownika.

Spersonalizowane wrażenia słuchowe z CapTune™
Słuchawki PXC 550 Wireless oferują
cztery presety ustawień charakterystyki brzmieniowej oraz tryb Director
indywidualnej zmiany ustawień, który
pozwala na łatwe dostrojenie brzmienia

do naszych preferencji przy
wykorzystaniu aplikacji Sennheiser CapTune™. Ta pierwsza aplikacja personalizacji
brzmienia oferowana przez

specjalistów audio z firmy Sennheiser
została przygotowana z myślą o wymagających użytkownikach słuchawek. Aplikacja CapTune™ jest dostępna
bezpłatnie dla smartfonów z systemem
Android oraz iOS. Jest to zarówno
wysokiej klasy odtwarzacz muzyki, jak
też bardzo rozbudowane i wydajne narzędzie do indywidualnego dostrajania
charakterystyki pracy, która zapewnia
użytkownikowi ogromne możliwości
kształtowania brzmienia. Oferując precyzyjną regulację przy wykorzystaniu
korektora barwy oraz unikalną funkcję

SoundCheck, dzięki której użytkownik
może dokonywać zmian brzmienia
odtwarzanej muzyki z użyciem testów
porównawczych A/B różnych ustawień,
aplikacja CapTune™ pozwala spersonalizować wrażenia słuchowe. Specjalnie
opracowany plug-in dla słuchawek
PXC 550 Wireless daje również możliwość indywidualnego ustawienia
funkcji adaptacyjnej redukcji zakłóceń,
zaimplementowanych komunikatów
audio, czy też aktywacji funkcji Smart
Pause.

Rozmowa bez przerw, słuchanie bez zakłóceń
Utrzymanie aktywnego połączenia podczas podróży jest teraz jeszcze łatwiejsze,
a to wraz z niedoścignioną klarownością
głosu podczas rozmów biznesowych i
osobistych. Uzyskano ją dzięki zastosowaniu trzech mikrofonów, które tworzą
macierz ze specjalnie ukształtowanym
obszarem przechwytywania głosu. Niezależnie od tego, jak bardzo głośne jest
otoczenie zewnętrzne, słuchawki PXC
550 Wireless oferują krystalicznie czysty
głos i zapewniają podróżnym absolutnie

prywatną przestrzeń do wypoczynku
czy też skupienia się nad swoją pracą.
Hybrydowe adaptacyjne rozwiązanie
redukcji szumów Sennheiser NoiseGard™ umożliwia nieprzerwane
słuchanie przez ciągłe i precyzyjne
monitorowanie poziomu szumów
zewnętrznych – zarówno w samolocie,
pociągu czy zatłoczonej ulicy – w celu
zapewnienia właściwego poziomu ich
tłumienia.

Jakość Sennheiser dla zapewnienia wyjątkowego komfortu
Najwyższej klasy rozwiązania w zakresie
ergonomii, bardzo lekka konstrukcja
oraz wysokiej jakości materiały sprawiają, że bardzo eleganckie słuchawki PXC
550 Wireless są ekstremalnie komfortowe w użyciu, nawet przy najdłuższych
sesjach odsłuchowych. Poduszki uszne
zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wyjątkowego komfortu, zgodnie z
• Najwyższej klasy brzmienie
• Aż do 30 godzin pracy na baterii
• Hybrydowy adaptacyjny system redukcji szumów Sennheiser
NoiseGard™

wytycznymi opracowanymi na podstawie specjalistycznych badań przeprowadzonych przez firmę Sennheiser w
zakresie ergonomii związanej z budową ucha ludzkiego. A po zakończeniu
podróży, dzięki składanej konstrukcji,
możesz łatwo złożyć słuchawki i w tak
kompaktowej formie umieścić w dołączonym futerale.
• Składana konstrukcja i futerał premium
w komplecie
• Skórzane nauszniki
• Czas pełnego
naładowania: 3 h

