
Focal Clear Słuchawki Nauszne Salon Poznań

Cena: 5 999 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Słuchawki Nagłowne Półotwarte Focal Clear
Focal przedstawia słuchawki Clear. Te półotwarte słuchawki wokółuszne charakteryzują się, oprócz bardziej zaawansowanej
konstrukcji niż w słuchawkach Elear, również dodatkowo lepszym przetwornikiem. Użytkownik całkowicie zapomni o tym, że
ma na uszach słuchawki i będzie miał wrażenie, że słyszy dźwięk z najlepszych kolumn na rynku.

Słuchawki Clear są wyposażone w przetworniki nowej generacji opracowane przez firmę Focal. Opracowano także
bezramową, miedzianą cewkę przetwornika o średnicy 25,5 mm i wysokości 5,5 mm. Zastosowanie miedzi daje jej skrajnie
silne pole magnetyczne, co przekłada się na dźwięk, który całkowicie zachowuje dynamikę sygnału audio. Część ruchoma
jest zawsze pod kontrolą w pełnym zakresie, a autorskiej konstrukcji zawieszenie o grubości 75 mikronów jest zdolne do
dużego skoku, co zapewnia wyjątkową charakterystykę impulsową, z poziomem zwiększonym do 24 kHz. Dzięki skrajnie
liniowym wysokim częstotliwościom i pełnemu zachowaniu jednolitości, słuchawki Clear są w stanie oddać nawet
najmniejsze szczegóły nagrania z wysoką precyzją, dając słuchaczowi ultra realistyczny dźwięk. Dodatkowo, impedancja o
wartości 55 omów oznacza, że ze słuchawek można korzystać bez pogorszenia jakości z przenośnymi odtwarzaczami audio
o wysokiej rozdzielczości.

Clear-y 
Jasne są po prostu jasne, dają dość szczery i naturalny obraz tego, czego słuchasz. Mają na tyle niską wagę, aby nie
brzmiały cienko, ale jednocześnie są dynamiczne i mogą w razie potrzeby nabrać autorytetu. Średnica jest szczera i
szczegółowa, a góra jest szczegółowa i rozbudowana, nie będąc surowa. Na Clear-ach nie ma niczego, co by brzmiało źle,
jest dużo tekstury w basie i nieco bardziej naturalne tony wysokie, ale jako całość pakiet Clear robi bardzo dobrze wrażenie i
użyczają swojej ręki wszystkim gatunkom. Niewątpliwie są to jedne z najciekawszych słuchawek na rynku. 

Clear zapewnia wyrafinowane i klasyczne brzmienie, które wyróżnia najlepsze dostępne
słuchawki wysokiej klasy.

Dane techniczne:

impedancja: 55 Ohm

czułość (1mW@1kHz): 104 dB

THD (@1kHz/100dB SPL): 0,25%

kupuj w salonie on-line audioplaza.pl

pasmo przenoszenia: 5Hz-28kHz
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głośnik: 1,6"(40 mm) aluminiowy/magnezowy, kopułka o kształcie litery "M"

dostarczane przewody: 3m przewód symetryczny (XLR 4-pinowy), 3m przewód niesymetryczny (1/4" gniazdo TRS),
1,2m przewód niesymetryczny (1/8" gniazdo TRS), adapter jack 1/8" do 1/4"
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