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KRYSTALICZNY DŹWIĘK: CREATIVE
HN-900 Z FUNKCJĄ REDUKCJI
SZUMÓW
Ogranicz hałas z zewnątrz, prowadź komfortowo rozmowy telefoniczne i
ciesz się krystalicznym dźwiękiem. A to dzięki słuchawkom z funkcją
redukcji szumów Creative HN-900, która redukuje poziom zbędnych
dźwięków o blisko 85 proc.
Warszawa, 8 grudzień 2011: Firma PowerSales International, wyłączny autoryzowany
przedstawiciel firmy Creative wprowadza na rynek zestaw słuchawkowy Creative HN900 skutecznie tłumiący hałas z zewnątrz i zapewniający krystalicznie czysty dźwięk w
każdych warunkach. Dzięki funkcji redukcji szumów poziom zbędnych dźwięków został
zredukowany o prawie 85 proc. Mikrofony wbudowane w muszlach słuchawki
wykrywają odgłosy otoczenia i odbijają je,
wykorzystując przeciwne fale dźwiękowe i
skutecznie tłumiąc odgłosy otoczenia. Precyzyjnie
dostrojone przez profesjonalnych akustyków
czterdziestomilimetrowe przetworniki
neodymowe zapewniają doskonałą jakośd
odtwarzanej muzyki lub innej rozrywki. Słuchawki
Creative HN-900 posiadają również wbudowany
mikrofon do komunikacji głosowej przez iPhone'a. Dołączony do słuchawek kabel
wyposażony jest w pozłacane wtyczki kompatybilne z urządzeniami iPhone, iPad, iPod
oraz odtwarzaczami muzycznymi ZEN. Jeżeli chcemy uruchomid funkcję redukcji
szumów i odpocząd, wystarczy odłączyd kabel od słuchawek. Dodatkowo, słuchawki
można użytkowad po wyczerpaniu baterii - tryb bierny słuchawek Creative HN-900
pozwala cieszyd się muzyką, nawet jeśli zapomnimy zabrad dodatkowe baterie.
Sugerowane cena detaliczna brutto wynosi 449 PLN.
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Dane techniczne Creative HN-900:




Słuchawki
o

Przetworniki: Magnes neodymowy o średnicy 40 mm

o

Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz

o

Poziom redukcji szumów: -18 dB (85%)

o

Impedancja: 290 omów*

o

Czułośd (przy 1 kHz): 100 dB/mW*

Mikrofon
o

Typ: Mikrofon wielokierunkowy

o

Pasmo przenoszenia: 100 Hz ~ 10 kHz

o

Impedancja: <2,2 kilooma

o

Czułośd (przy 1 kHz): -38 dBV/Pa



Długośd przewodu: 1,5 m, odłączalny z wbudowanym mikrofonem



Zasilanie: 1 bateria alkaliczna AAA



Czas pracy na baterii: 40 godzin



Masa produktu: 168 g

Creative - światowy lider w dziedzinie produktów przeznaczonych do cyfrowej rozrywki, współpracujących
z komputerami osobistymi i Internetem. Firma zasłynęła z produkcji kart dźwiękowych Sound Blaster
rozpoczynając multimedialną rewolucję. Dziś Creative stanowi awangardę rozrywki cyfrowej na platformie
PC, m.in. dzięki wielokrotnie nagradzanym odtwarzaczom MP3 serii Zen. Nowoczesne rozwiązania
sprzętowe, opatentowane technologie, oprogramowanie i usługi, wykorzystujące możliwości Internetu,
dostarczają klientom wysokiej jakości rozrywkę - zawsze i wszędzie. Creative rozszerza możliwości
komputerów osobistych poprzez szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych kart dźwiękowych z rodziny
Sound Blaster, interaktywnych produktów PDE, takich jak odtwarzacze MP3, przenośne centra rozrywki,
głośniki multimedialne i słuchawki, a także kamery internetowe oraz inne peryferia przeznaczone dla
komputerów.
PowerSales International – firma świadcząca usługi zarządzania procesami sprzedaży i marketingu. Firma
PowerSales International powstała w marcu 2009 r. i jest prowadzona przez Marcina Kindlera,
wieloletniego Dyrektora biura Creative Labs na Europę Centralną i Wschodnią. Olbrzymie doświadczenie
zarządu PowerSales International we wprowadzaniu i prowadzeniu marki Creative przez ostatnie 11 lat
daje pewnośd zachowania najwyższych standardów współpracy z partnerami i klientami koocowymi.
Współpraca PowerSales International z Creative Labs opiera się na zasadach outsourcingu. Umożliwia to
optymalizacje kosztów i łatwiejsze dostosowanie działao producenta do potrzeb lokalnych rynków. Dzięki
podpisanej w 2011 roku umowie z firmą Disruptive Limited, PowerSales International został wyłącznym

Kontakt dla prasy: Dariusz Wałach, PR manager, +729182182, dwalach@powersales.pl

INFORMACJA PRASOWA
autoryzowanym przedstawicielem marki GEAR4 w Polsce i Europie Środkowowschodniej i zarządza jej
procesami sprzedaży i marketingu. Więcej na stronie: www.powersales.pl oraz na
www.facebook.com/creativepolska.
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