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SENNHEISER
HD 4.40BT

Méně znamená více
Minimalistický a lehce
futuristický design, odlehčená
konstrukce. Hlavový most
doplněný dvěma klouby, díky
kterým lze sluchátka složit do
dodávaného ochranného
pouzdra, jsou vítanou výhodou
pro komfortní přenositelnost.

Vysoká výdrž…
Výdrž integrovaných
akumulátorů přesahuje 20
hodin a řadí tak sluchátka mezi
ty „vytrvalejší“. Stav baterie se
zobrazuje na připojeném
mobilním zařízení. Kdyby
náhodou přece jen kapacita
baterie nestačila, je možné
sluchátka připojit i pomocí
klasického kabelu, který je také
součástí balení.

Ničím nerušený
poslech
Sluchátka se vyznačují také
svou schopností pasivně tlumit
okolí a jsou tak vhodná do
jakéhokoliv rušného prostředí.
Pohodlné naušníky z
paměťového materiálu doslova
obepnou ucho a zamezí vstupu
vnějším vlivům.

Chuck Drtina

Velmi vyspělý zvuk
Před nějakou dobou představil Sennheiser nový model
sluchátek s označením HD 4.40BT.

Uzavřená dynamická circum-aurální sluchátka
podporovaná Bluetooth 4.0 s aptX technologií, čili
bezdrátové, umožňují jednoduché spárování a spolehlivý
přenos na základě NFC komunikace. Tyto skutečně Hi-Fi
sluchátka překvapí příjemným a vyspělým zvukem. Zvuk
v jejich podání je velmi vyrovnaný a detailní. Přednes basů je
až překvapivě dynamický, vysoké frekvenční pásmo zajišťuje

1

Sennheiser HD 4.40BT

February 20, 2019

čistě průzračné výšky a dohromady se středy tak vyplňují
opravdu příjemný a přehledný prostor.
Hluboké, měkké a ergonomicky plně polstrované
náušníky ocení posluchač především na dlouhých cestách, či
poslechovém zasedání, utkání, nebo obyčejném sledování TV.
Sluchátka jsou vhodná i pro hráče PC her. Na hlavě nikterak
netlačí a i po poslechovém maratónu působí příjemně, až
necitelně.

Vestavěné mikrofony
Díky vestavěným mikrofonům lze
pomocí intuitivních ovládacích
prvků:
• přijímat telefonické hovory
• přeskakovat skladby

Při poslechu orchestrální vážné hudby je čistě
srozumitelný každý nástroj. Charakteristika je rovná, nástroje
tak zní opravdu přirozeně.
Své zájemce si tato sluchátka získají přijatelnou cenou,
která se pohybuje do 2600,- Kč. V kategorii kvalitních
přenosných Hi-Fi sluchátek vynikají v popředí.

• upravovat hlasitost

Technické parametry

• Frekvenční rozsah: 18-22000Hz
• Impedance: 18 Ω
• Akustický tlak: 113 dB
• Citlivost: 100 - 10.000 Hz
• Baterie: Li-ion Polymer
(600mAh)
• Hmotnost: 225 g
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