
Ultrasone Signature Studio Słuchawki Nauszne Salon
Poznań

Cena: 1 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Słuchawki Nauszne Ultrasone Signature Studio
W przypadku słuchawek Signature STUDIO słuchaliśmy z wyjątkową uwagą...

W procesie projektowania Signature STUDIO słuchaliśmy uważnie — chcieliśmy wychwycić dużo więcej parametrów niż
balans tonalny. Podczas prac rozwojowych nad nowym modelem słuchawek Signature niezliczoną ilość pomysłów
podpowiedzieli nam muzycy i inżynierowie dźwięku z całego świata. Zachęcili nas do wypowiedzenia wojny status quo i
opracowania zestawu słuchawek studyjnych ULTRASONE o rozdzielczości, odporności i wysokim poziomie izolacji
akustycznej, które zrobią wrażenie nawet na najbardziej wymagających użytkownikach...

Doskonałe w studio i w drodze

Słuchawki Signature STUDIO zostały zaprojektowane z myślą o współczesnych, profesjonalnych zastosowaniach audio:
dotyczy to również zastosowań mobilnych, na przykład edycji dźwięku za pomocą notebooka albo zastosowań na żywo.
Dobór przetwornika zapewnia, że materiał dźwiękowy można prawidłowo ocenić z użyciem największej liczby istniejących
modeli odtwarzaczy audio. Od komputera Apple™ MacBook Pro® do profesjonalnego wzmacniacza słuchawkowego:
słuchawki Signature STUDIO gwarantują precyzyjne odtwarzanie bez względu na źródło dźwięku.

Proszę o ciszę: Nagrywanie w toku!

Podczas prac nad słuchawkami Signature STUDIO skoncentrowaliśmy się na zastosowaniach studyjnych oraz
zastosowaniach mobilnych. W tym drugim przypadku użytkownik potrzebuje jednego: ciszy! Dzięki zamkniętej konstrukcji
słuchawki Signature STUDIO izolują użytkownika od świata zewnętrznego, dzięki czemu może on całkowicie skupić się na
pracy. Ta cecha sprawia, że słuchawki Signature STUDIO są również mile widzianym partnerem w studio nagrań.

Tytan w samym sercu urządzenia: przetwornik dźwięku

Podstawę konstrukcji słuchawek Signature STUDIO stanowią przetworniki dźwięku Mylar o średnicy 40 mm z powłoką
tytanową. Taka średnica gwarantuje rzetelną analizę dźwięku. Dzięki zakresowi częstotliwości od 8 do 40000 Hz, słuchawki
Signature STUDIO przenoszą dźwięk w zakresie większym niż zakres odbierany przez ludzkie ucho. Powłoka wykonana z
jednego z najtwardszych materiałów na świecie zapewnia wysoką rozdzielczość akustyczną oraz precyzyjne odtwarzanie
materiału dźwiękowego.

Specyfikacja:

Zasada działania: dynamiczne przenoszenie dźwięku, konstrukcja zamknięta
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Technologia S-Logic® Plus
Technologia ULE
Impedancja: 32 Ω
Przetwornik/Rozmiar przetwornika: Mylar/Tytan, 40 mm
Magnes: NdFeB
Pasmo przenoszenia: 8 - 40000 Hz
Dynamika SPL: 98 dB
Waga (bez kabla): 290 g
Produkt ręcznie wytworzony w Niemczech
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