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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
• Otwarta konstrukcja zapewniająca optymalną
percepcję przestrzenną, szczególnie odpowiednią
w cichym otoczeniu

• Optymalna neutralność dźwięku
• Technologia Tesla zapewnia maksymalną wydajność
• Odłączane z obu stron audiofi lskie kable
przyłączeniowe

• Wysokiej jakości osłona obudowy wykonana ze stali
nierdzewnej

• Wymienne nauszniki
• Wykonane ręcznie w Niemczech

OPIS
Trzecia generacja wysokiej klasy słuchawek T1 firmy
beyerdynamic oferuje jeszcze doskonalszą akustykę
oraz nowe, atrakcyjne wzornictwo.
W słuchawkach T1 wykorzystano opracowane przez
beyerdynamic przetworniki Tesla. Indywidualny pomiar
i dopasowanie w pary gwarantuje maksymalną precy-
zję dźwięku i jego naturalną reprodukcję. Specjalne
rozmieszczenie przetworników i otwarta konstrukcja
słuchawek T1 zapewniają precyzyjną percepcję prze-
strzenną, a muzyka płynie z przodu w centrum sceny,
tak jak podczas koncertu.
Dla najlepszej możliwej transmisji sygnału, słuchawki
T1 wyposażone są w odłączane kable z miedzi wyso-
kiej czystości OCC 7N. Dostępne oddzielnie zbalanso-
wane kable przyłączeniowe oferują dalsze możliwości
optymalizacji dźwięku.
Słuchawki wykonano z materiałów najwyższej jakości
– powlekanej stali nierdzewnej i szczotkowanego,
anodowanego aluminium, a także Alcantara®. Dzięki
temu słuchawki T1 oferują elegancki wygląd i wysoką
jakość, oraz gwarantują długą żywotność. Wymienne
nauszniki dzięki piance z pamięcią kształtu idealnie
dopasowują się do użytkownika, są niezwykle wygod-
ne w noszeniu i gwarantują długotrwałą, beztroską
przyjemność słuchania.

SPECYFIKACJE
Typ przetwornika..............................................................................Dynamiczny
Konstrukcja .................................................................................. Otwarte
Pasmo przenoszenia................................................................. 5–50,000Hz
Impedancja.........................................................................................................32Ω
Nominalny SPL.............................................................. 100 dB (1mW)
Maksymalna moc wejściowa.......................................................300mW
Maksymalny SPL......................................................... 124 dB (300 mW)
Rodzaj słuchawek .....................................................................Nauszne
Nacisk pałąka..................................................................................... ok. 4 N
Przewód...................................................................................3m, odłączany
Złącze ............................................................pozłacany, wtyk 3,5 mm,

adapter 6,35 mm
Waga bez przewodu...............................................................................360 g

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Słuchawki T1
• Kabel przyłączeniowy z trójbiegunową wtyczką
stereo typu jack, 3,5 mm, długość 3 m

• Adapter stereo jack, 3,5 mm / 6,35 mm
• Etui

ZALECANE AKCESORIA
Kabel przyłączeniowy:
trójbiegunowa wtyczka stereo typu jack, 3,5 mm
długość 1,4 m, adapter 6,35 mm

Symetryczne kable przyłączeniowe:
• Złącze 4pin XLR, długość 3 m
• Złącze 4pin stereo jack 2,5 mm, długość 1,40 m

Pozostałe akcesoria i części zamienne:
www.beyerdynamic.com
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audiofi lskie Tesla

Certyfikat Hi-ResAUDIO gwarantuje bezstratną reprodukcję dźwięku
o wysokiej rozdzielczości.


