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SENNHEISER HD 250BT JUŻ DOSTĘPNE W POLSCE
Inspirowane DJ-ską legendą, nowe słuchawki Sennheiser HD 250BT dostarczają niezapomnianych
muzycznych wrażeń wszędzie tam, gdzie jesteś

Warszawa, 17 lutego 2021 r. — Najnowsze słuchawki Sennheiser HD 250BT są już dostępne w
Polsce. Zapewniają ekscytujące wrażenia dźwiękowe z dynamicznym basem, nowoczesną
łącznością Bluetooth i wytrzymałą konstrukcją. Dzięki 25-godzinnej żywotności baterii i
obsłudze zaawansowanych kodeków, nowe HD 250BT pozwalają słuchaczom cieszyć się
doskonałym dźwiękiem w dowolnym miejscu i czasie.
Sennheiser HD 250BT są wyposażone w uznane przetworniki niemieckiego producenta. Obsługa
wysokiej jakości kodeków audio, takich jak AAC i aptX, a także Bluetooth 5.0 zapewniają niezwykłą
jakość bezprzewodowego dźwięku z dynamicznym basem, tak aby móc cieszyć się muzyką w ruchu
w każdej chwili. Mobilna aplikacja Sennheiser Smart Control umożliwia użytkownikom dostosowanie
wrażeń dźwiękowych do indywidualnych potrzeb. Jednocześnie technologia audio aptX Low Latency
doskonale synchronizuje dźwięk z toczącą się akcją na ekranie w trakcie oglądania filmów.
Te na pierwszy rzut oka podstawowe słuchawki oferują szereg funkcji premium, które zapewniają
niesamowite wrażenia odsłuchowe — gdziekolwiek jesteś.
Niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki w drodze przez wiele godzin, oglądasz filmy czy odbierasz
połączenia przez wbudowany mikrofon, wyjątkowa 25-godzinna żywotność baterii HD 250BT pozwala
słuchawkom dotrzymywać kroku najbardziej aktywnym użytkownikom. Dzięki wytrzymałej konstrukcji
oraz miękkim, izolującym od hałasu nausznikom i intuicyjnym elementom sterowania, słuchawki HD
250BT będą towarzyszyć w każdej życiowej przygodzie.
Sennheiser HD 250BT są dostępne na stronie www.sennheiser.pl w katalogowej cenie detalicznej
319 PLN.

O firmie Sennheiser
Założona w 1945 roku firma Sennheiser świętuje w tym roku 75-lecie istnienia. Kształtowanie przyszłości audio i
tworzenie unikatowych wrażeń dźwiękowych dla klientów - ten cel jednoczy pracowników i partnerów
Sennheisera na całym świecie. Niezależna firma rodzinna, którą zarządza trzecie pokolenie – dr Andreas
Sennheiser i Daniel Sennheiser, jest dziś jednym z czołowych światowych producentów słuchawek, głośników,
mikrofonów i systemów transmisji bezprzewodowej. W 2018 roku grupa Sennheiser wygenerowała sprzedaż na
poziomie 710,7 milionów euro. Więcej informacji o firmie na stronie www.sennheiser.pl

Kontakt dla prasy
Aplauz Sp. z o.o.

Agencja PR.me

Edward Popławski

Małgorzata Skwira

Manager ds. komunikacji

PR Manager

T: +48 606 408 162

T: +48 790 028 144

edek.poplawski@aplauzaudio.pl

m.skwira@pr-me.agency

