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HD 4.50 BTNC Wireless
HD 4.40 BT Wireless
Bezprzewodowa wolność
dla każdego

Przewodowa seria słuchawek HD 4, wprowadzona we wrześniu zeszłego roku, spotkała się
z dużym uznaniem rynku. Teraz przyszedł czas na rozszerzenie oferty o modele bezprzewodowe, na które jest ogromne zapotrzebowanie. Sennheiser prezentuje dwa składane modele
wokółuszne, które wygodą i użytecznością przekonają najtwardszego zwolennika kabla.
HD 4.50 BTNC Wireless

sennheiser.pl/hd-4-50-btnc

Nowe słuchawki bezprzewodowe HD 4.50 BTNC Wireless oferują świetną jakość dźwięku i wygodę mobilności na co dzień. Aktywna redukcja
szumów Sennheiser NoiseGard, w połączeniu z zamkniętymi przetwornikami i grubymi poduszkami wokółusznymi, znakomicie redukuje hałas
zewnętrzny. Aby połączyć słuchawki z urządzeniem, wystarczy przycisnąć jeden przycisk - o resztę zadba funkcja NFC. Wysoką jakość dźwięku zapewnia Bluetooth 4.0 poszerzony oprotokół apt-X, a wbudowany
mikrofon sprawia, że użytkownik pozostaje w kontakcie ze światem.
• Aktywna redukacja szumówNoiseGard
• Połączenie bezprzewodowe Bluetooth 4.0 z apt-X dla pełnego
brzmienia hi-fi
• Szybkie parowanie z urządzeniem mobilnym dzięki NFC
• Solidna składana konstrukcja, wytrzymałe materiały
• Sterowanie rozmową i multimediami na słuchawce
• Przewód ze złączem Jack 3,5 mm w komplecie zapewnia działanie
gdy wyładuje się bateria
• Przewód Micro USB w komplecie -do ładowania baterii
• Pokrowiec w komplecie

sennheiser.pl/hd-4-40-bt

Model HD 4.40 BT Wireless oferuje świetną jakość dźwięku w codziennym użytku mobilnym. Dzięki składanej konstrukcji i łączności Bluetooth z szybkim parowaniem NFC są doskonałym towarzyszem dla każdego użytkownika smartfona. Miękkie wokółuszne poduszki i zamknięte
obudowy przetworników redukują hałas zewnętrzny i zapewniają czystą
przyjemność słuchania. O jakość dźwięku dba Bluetooth 4.0 poszerzony
oprotokół apt-X.
• Połączenie bezprzewodowe Bluetooth 4.0 z apt-X dla pełnego
brzmienia hi-fi
• Szybkie parowanie z urządzeniem mobilnym dzięki NFC
• Solidna składana konstrukcja, wytrzymałe materiały
• Sterowanie rozmową i multimediami na słuchawce
• Przewód ze złączem Jack 3,5 mm w komplecie zapewnia działanie
gdy wyładuje się bateria
• Przewód Micro USB w komplecie -do ładowania baterii
• Pokrowiec w komplecie

Więcej szczegółów: sennheiser.pl/sluchawki/nowosci

Firmy Aplauz oraz Sennheiser udostępniają niniejsze zdjęcia wyłącznie do publikacji prasowych. Jakiekolwiek inne użycie jest naruszeniem prawa. Przekazanie zdjęć osobom trzecim jest możliwe jedynie za zgodą firm Aplauz i Sennheiser.

HD 4.40 BT Wireless

