
 AMIRON HOME 

AMIRON HOME – UTALENTOWANY MUZYCZNIE

WPROWADZENIE

Amiron home jest naszym zaproszeniem do czerpania czystej przyjemności ze 
słuchania muzyki: po prostu rozsiądź się wygodnie i pozwól porwać się dźwiękowi.

Zaawansowana technologia Tesla doskonale oddaje emocje Twojej ulubionej muzyki 
jednocześnie oferując wyjątkową szczegółowość poszczególnych instrumentów. Twój salon 
po raz pierwszy zabrzmi jak prawdziwa sala koncertowa.

Już po kilku pierwszych nutach staniesz się oddanym miłośnikiem Amiron home - Twojego 
wyjątkowego muzycznego towarzysza, który zapewni Ci doskonały dźwięk na lata.

Te idealnie dopasowane słuchawki dzięki wysokiej jakości materiałom i wymiennym 
komponentom gwarantują wyjątkową trwałość i zapewniają komfort słuchania przez wiele 
godzin. Ich ponadczasowy, nowoczesny design harmonijnie współgra z otoczeniem oraz 
podkreśla nasze dążenie do doskonałości.

Amiron home to słuchawki high-end, które uosabiają naszą bezgraniczną pasję do muzyki 
będąc jednocześnie przykładem jakości wykonawstwa spod znaku "Made in Germany". 
Jest to połączenie którym będziesz cieszyć się przez wiele lat.
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CECHY 

Zoptymalizowana technologia Tesla 
Wspaniałe doznania dźwiękowe

Nasz system Tesla został udoskonalony i dostosowany do Amiron home. 
Modyfikacje przetwornika zmniejszyły niepożądane wibracje do absolutnego 
minimum i całkowicie wyeliminowały dokuczliwe rezonanse sopranów. 
Bardziej precyzyjne niż kiedykolwiek dostrojenie dźwięku zaskoczy nawet 
najbardziej wymagających miłośników muzyki.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Muzyka której możesz dotknąć

Amiron home zapewni Ci koncertową jakość dźwięku, łącząc bardzo 
precyzyjny bas z przejrzystym środkiem i przyjemnie wyraźną górą. Czyni go 
to doskonałym wyborem dla fanów szerokiej gamy gatunków muzycznych. 
Precyzyjny i jasny portret muzyczny jaki dla każdego instrumentu malują te 
słuchawki zachwyci melomanów.

Otwarta konstrukcja
Autentyczne doświadczenie koncertu w Twoim salonie

Amiron home doskonale odnajdzie się w Twoim domu. Otwarta konstrukcja 
tych słuchawek tworzy przestronny, naturalny dźwięk - poczujesz dzięki 
temu niesamowitą bliskość i przejrzystość muzyki. Dzięki Amiron home 
przeniesiesz się do własnej sali koncertowej.
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Idealne dopasowanie 
Komfort użytkowania przez wiele godzin odsłuchu

Zrównoważony nacisk wywierany przez pałąk sprawia, że Amiron home leżą 
na uszach pewnie i wygodnie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości mikrofibry 
Alcantara i mikroweluru, pałąk i nauszniki są aksamitnie miękkie, zwiększając 
tym samym przyjemność słuchania ulubionej muzyki. 

Materiały wysokiej jakości 
Dla komfortu i trwałości

Wytrzymałe materiały, precyzja wykonania i eleganckie wykończenie 
demonstrują wizję jaką ucieleśniają te słuchawki. Wymienne poduszki 
nausznic i pałąka, odpinany kabel oraz wytrzymały futerał stanowią o trwałości 
Amiron home. 

Wyprodukowane w Niemczech 

Absolutna niezawodność na długie lata

Tak jak pozostałe modele high-end Tesla, Amiron home są ręcznie 
produkowane w Niemczech. Słuchawki są montowane przez 
wykwalifikowanych specjalistów przy użyciu najlepszych materiałów 
i z niezwykłą dbałością o szczegóły.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ przetwornika Dynamiczny
Konstrukcja Otwarte, wokółuszne
Pasmo przenoszenia  5 – 40,000 Hz 

Impedancja 250 Ohms 

Nominalny SPL 102 dB (1 mW / 500 Hz) 

T.H.D. < 0.05 % 

Waga (bez kabla) 340 g 

Kabel 3 m / obustronny / odłączany 

Wejścia pozłacany mini jack (3.5 mm), 1/4" adapter (6.35 mm) 
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Amiron home 

Specyfikacja produktu i akcesoria w zestawie

Akcesoria
w zestawie

słuchawki Amiron home, 3 m obustronny odłączany kabel z wtykiem 
jack (3.5 mm) i ¼‘‘ adapter (6.35 mm), wysokiej jakości etui

Wymiary 
(dł. x szer. x wys.) 15 x 21.5 x 28.5 cm 

Waga 1.00 kg wraz z opakowaniem 

Dostępność od listopada 2016

zamówienie # 717525 

kod EAN 4010118717529 

Dostępne
części 

zamienne
futerał, odłączany kabel

Sugerowana 
cena detaliczna         2 399 PLN

wyłączny dystrybutor:

Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl




