
HiFiMAN Ananda Słuchawki Planarne Salon Poznań

Cena: 2 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Typ: Słuchawki
nauszne

Łączność: Przewodowa

Impedancja (Ohm): 4

Konstrukcja: Zamknięta

Pilot i mikrofon: Nie

Redukcja szumów: Nie

OPIS PRODUKTU

HiFiMAN Ananda - audiofilskie słuchawki otwarte planarne, ortodynamiczne
 

Ananda to owoc wieloletniego rozwoju technologii planarnej. Oferuje najwyższą jakość wykonania, niezrównaną zwinność
brzmienia i niezwykłą skuteczność.

Wysoka skuteczność na poziomie 103dB pozwala użytkować Anandę z wybranymi urządzeniami przenośnymi o wysokiej
mocy wyjściowej. To jedne z niewielu nausznych, planarnych słuchawek audiofilskich, które można napędzić za pomocą
telefonu komórkowego wyposażonego w wysokiej jakości wyjście słuchawkowe. 

Najwyższa jakość zastosowanych przetworników zapewnia referencyjną jakość dźwięku przy zachowaniu niskiego poziomu
zniekształceń. Ultracienka membrana wykorzystana do budowy przetworników Anandy wpływa na błyskawiczną odpowiedź
impulsową. 

Słuchawki wyposażone są w asymetryczne nausznice dopasowane do anatomicznego kształtu małżowin usznych, co
zapewnia niezwykłą wygodę podczas odsłuchu.

Hybrydowy pałąk został zaprojektowany tak, by zapewnić najwyższy poziom komfortu podczas długich sesji odsłuchowych.
Jego konstrukcja opiera się o pałąk wykonany z metalu oraz elegancki materiał w czarnym macie z ekoskóry. Całość
zapewnia odpowiedni poziom sztywności i komfrotu. Na wygodę użytkowania wpływa również niska waga (399g) - o 20
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gram mniej niż w topowym HiFiMAN HE-1000!

Złącza 3.5mm jack zastosowane w słuchawkach Ananda zostały przeprojektowane tak, by zwiększyć ich wytrzymałość.
Dzięki zastosowaniu standardowego złącza Ananda może być podłączona do różnych kabli dostarczanych przez
niezależnych producentów. Daje to bogaty wachlarz możliwości zmiany brzmienia, tak aby jak najlepiej dopasować je do
swoich oczekiwań.

 

 

    Przetworniki Magnetostatyczne (wstęgowe) Konstrukcja obudowy     Otwarte Impedancja     25 Ohm Skuteczność     103dB
Pasmo przenoszenia     8 - 55.000Hz Długość przewodu     1.5m       2.5m Typ wtyku     3.5mm mini jack       6.3mm duży jack
Typ wtyku     Prosty Regulacja głośności     NIE Mikrofon     NIE Etui ochronne     TAK Redukcja szumów     NIE Obrotowa
słuchawka     NIE Składane     NIE INNE     wysoka skuteczność umozliwia użytkowanie słuchawek z większością
smartfonów dostępnych na rynku Waga bez kabla     399g
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