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SENNHEISER IE 300 - SZCZEGÓŁOWY DŹWIĘK, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Warszawa, 12 stycznia 2021r. - Najnowsze słuchawki douszne IE 300 od firmy
Sennheiser zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić dokładny i naturalny
dźwięk w ruchu. Napędzane udoskonaloną wersją przetwornika XWB (Extra Wide
Band) o średnicy 7 mm oferują harmonijne, dobrze zbalansowane brzmienie i
perfekcyjną precyzję dźwięku. Najnowsze IE 300 łączą w sobie niezrównaną jakość
dźwięku oraz design znany z profesjonalnych rozwiązań segmentu premium.

Audiofile oczekują wysokiej wierności odtwarzanej muzyki nie tylko w domu, ale również w
ruchu, gdziekolwiek się znajdują. Najnowsze słuchawki IE 300 marki Sennheiser zostały
wyposażone w udoskonaloną wersję uznanego przetwornika XWB (Extra Wide Band) o
średnicy 7 mm, zaprojektowanego i wykonanego w Niemczech, który zapewnia najlepszą
jakość i perfekcyjną precyzję dźwięku oraz dobrze wyważone brzmienie. Każdy element
został dokładnie dopracowany, aby wzbogacić wrażenia odsłuchowe: zoptymalizowano
membranę, która minimalizuje rezonanse oraz całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD
< 0,08% przy 1 kHz, 94 dB), tylną część przetwornika zaprojektowano tak, aby
zminimalizować odbijanie dźwięku w obudowie oraz opracowano komorę rezonansową tak,
by neutralizowała efekt maskowania dla klarowniejszego i bardziej detalicznego brzmienia
wysokich tonów. Posiadając pasmo przenoszenia 6 Hz - 20 kHz, IE 300 gwarantują czyste
wysokie częstotliwości oraz subtelną i cichą muzykalność, dzięki której uzyskujemy bardziej
intymne brzmienie wokali.

„Jeśli jesteś audiofilem, wiesz dobrze, jak ważne są szczegóły. Dlatego właśnie wykonaliśmy
IE 300 z dbałością o każdy detal, aby umożliwić słuchaczom usłyszenie najmniejszego
niuansu w każdym utworze muzycznym” - mówi Jermo Köhnke, product manager w
Sennheiser. „IE 300 zostały zaprojektowane tak, aby towarzyszyć w ruchu, oferując
najwyższą jakość doświadczeń słuchowych, bez względu na otoczenie”.

Dźwięki poprawiające wygodę
IE 300 gwarantują trwałość i wygodę, jednocześnie oferując design inspirowany światem
profesjonalnego sprzętu audio. Mają indywidualnie regulowane, elastyczne zaczepy, jak
również silikonowe oraz piankowe adaptery do uszu dostępne w trzech rozmiarach (S/M/L).
Te cechy nie tylko zapewniają perfekcyjne i stabilne dopasowanie oraz wyjątkowy komfort
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noszenia przez długie godziny słuchania, lecz także umożliwiają optymalną izolację od
hałasu, co gwarantuje entuzjastom dźwięku wysokiej jakości niezakłócone słuchanie nawet
w głośnym otoczeniu lub w ruchu.

Lata radości ze słuchania
Dołączony do słuchawek IE 300 wymienny kabel o średnicy 3,5 mm wzmocniony został
para-aramidem dla wyjątkowej wytrzymałości i elastyczności nawet po tysiącach cykli
zgięcia. Dla dodatkowego zabezpieczenia, w kablu umieszczono wysokiej jakości pozłacane
złącze Fidelity+ MMCX z gniazdem 4,8 mm w obudowie słuchawek. Kable zbalansowane
2,5 mm lub 4,4 mm są dostępne jako akcesoria dodatkowe. Do zestawu zostało dołączone
ekskluzywne etui dla bezpiecznego i wygodnego przechowywania sprzętu.

Słuchawki Sennheiser IE 300 będą dostępne w sprzedaży od 19 stycznia w cenie
katalogowej 1349,00 PLN w sklepie internetowym na www.sennheiser.pl.
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
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