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RS 5000
Sluchátka RS 5000 jsou konstruována jako bezdrátový 
sluchátkový systém schopný vysoce kvalitní reprodukce 
zvuku. Díky personalizaci zvuku tato sluchátka využijí i 
hůře slyšící pro poslech TV. V možnostech nastavení jsou 
poslechové režimy určené pro hudbu a TV programy. 
Frekvenční charakteristiku lze upravit pro zdůraznění 
dialogů a potlačení rušivých hluků.

• Tři přednastavené profily úpravy zvuku -  
pro TV, filmy a hudbu

• Umožňuje jedním tlačítkem zvýšit 
srozumitelnost řeči

• Inteligentní kontrola nabíjení i automatické 
ladění 

• Velkoplošná tlačítka pro snadné ovládání 
hlasitosti 

• Dosah bezdrátového poslechu až do vzdálenosti 
70 metrů

• Zamezuje vzájemnému rušení rodinných 
příslušníků při hlasitějším poslechu

• Promyšlená konstrukce umožňující snadné 
přizpůsobení každému posluchači

• Snadná instalace - Plug and Play
• Jednoduché, inteligentně řízené nabíjení

Bezdrátová sluchátka RS 2000 lze 
poslouchat i v jiné místnosti. Dosah až do 
vzdálenosti 50 metrů. Nabízejí tři poslechové 
režimy pro hudbu a TV programy. Poslech 
je pohodlný bez omezování přípojným 
kabelem. Možnost pravolevého vyvážení. 
Konstrukce poskytuje klid pro poslech a 
okolí posluchače přináší klid na jiné činnosti. 
Odpadá vzájemné rušení vyšší hlasitostí.

Vlastnosti

• Tři odlišné poslechové profily určené pro TV, 
filmy a hudbu

• Snadno spustíte, stiskem jednoho tlačítka, 
funkci zvýšení srozumitelnosti řeči

• Automatické ladění a inteligentní kontrola 
nabíjení

• Velkoplošná tlačítka pro snadné ovládání 
hlasitosti

• Dosah bezdrátového poslechu až do 
vzdálenosti 50 metrů

• Odpadá vzájemné rušení rodinných příslušníků 
při odlišné hlasitosti poslechu

• Ergonomický design umožňující snadné 
přizpůsobení každému posluchači

• Snadná instalace - Plug and Play

• Snadné, inteligentně řízené nabíjení

RS 2000 Sennheiser vyrobil nový FLEX 5000 
jako inteligentní bezdrátové zařízení 
pro komfortní poslech. Je určené 
pro časté posluchače TV a zvětšuje 
jejich možnosti poslechu a požitek 
z televizního vysílání. Umožňuje 
propojit pohodlí bezdrátového 
připojení s vlastními kabelovými 
sluchátky, na která je zákazník již 
zvyklý. Přijímací modul je drobný  
a elegantní. 

• Připojíte vlastní sluchátka a tím je změníte na 
bezdrátová

• Tři odlišné poslechové profily určené pro TV,  
filmy a hudbu

• Umožňuje jedním tlačítkem zvýšit  
srozumitelnost řeči

• Automatické ladění a inteligentní kontrola 
nabíjení

• Velkoplošná tlačítka pro snadné ovládání 
hlasitosti

• Elegantní jednotka pro připojení sluchátek

• Bezdrátový přenos pro vlastní sluchátka

• Jednoduché nabíjení

Vyrobeno v Německu
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