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Sennheiser lanceert nieuwe modellen tijdens IFA
Berlijn
Relevante HRafbeeldingen bij dit
persbericht:

Almere/Zellik, 28 september 2011 – Tijdens de internationale beurs voor
consumentenelektronica IFA in Berlijn introduceerde hoofdtelefoonspecialist Sennheiser een
aantal nieuwe modellen. Onder andere de HD 200 en de HD 400 serie worden aangevuld met
een aantal nieuwe modellen. Daarnaast speelt Sennheiser in op professioneel ‘mobile
entertainment’ met de modellen IE 60 en IE 80. Deze hoofdtelefoons bieden een helder geluid
van een uiterst hoge kwaliteit. Tot slot breidt de specialist het aanbod van draadloze
hoofdtelefoons uit met het high-end model RS 220.
Over de RS 220 zegt Maurice Quarré, Director Product Lifecycle Management: “Met deze digitale
draadloze hoofdtelefoon, zijn we er voor het eerst in geslaagd om het gemak van draadloze muziek te
combineren met de kwaliteit van een high-end model.”
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Onderweg
Sennheiser ziet het gebruik van hoofdtelefoons onderweg steeds verder groeien. Speciaal voor deze
gebruikers biedt Sennheiser met de IE 60 en IE 80, modellen met een kwalitatief hoogstaand en zeer
precies geluid. Met de modellen wil Sennheiser muziekliefhebbers met een hoge kwaliteitseis bereiken.
De IE 80 geeft de gebruiker de mogelijkheid om de bassweergave te regelen. Beide modellen zijn
ontwikkeld op basis van de brede ervaring van Sennheiser in de professionele muzieksector.
Stevige bass of gebalanceerd geluid
Antonio Tan, Product Manager van Sennheiser: “Met de nieuwe hoofdtelefoons in onze succesvolle
HD 400 serie, bieden we muziekfans een uitstekende geluidservaring, of ze nu thuis zijn of onderweg.”
De modellen in de HD 200 en HD 400 serie staan garant voor een prachtige weergave van
verschillende muziekstijlen. Liefhebbers van een stevige bass kiezen voor de HD 219, HD 229, HD
419, HD 429 of HD 439. De topmodellen in beide series (de HD 239 en de HD 449) geven een uiterst
gebalanceerd geluid aan de gebruiker.
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Bekijk de
MediaDatabase met
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alle modellen
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van Sennheiser

Testen
Wilt u één van de
nieuwe producten van
Sennheiser testen?
Vraag het dan direct
aan.

