The art of private listening.
Uw op maat gemaakt „in-ear sound system”.

sporten

muziek

reizen

custom earphones, powered by KIND.

Alleen u en uw muziek: „Ik sluit mijn ogen, sta vlak voor het podium en
luister naar Clapton. Ik hoor hoe hij een daverend applaus krijgt. Maar veel
belangrijker: Ik hoor elke noot die hij speelt alsof hij die alleen voor mij
speelt. Met c-ear geniet ik van een vol geluid én van de gehele sfeer.”

c-ear: perfecte techniek ontmoet weergaloos geluid.

Hoe zou het zijn om helemaal onder te gaan in uw favoriete
muziek? Omgeven door dát geluid alleen. De rest van de wereld uitgeschakeld. Dan zou elk geluid plotseling zijn als een
nieuwe, ‘oude bekende’ die uiteindelijk een vriend wordt.
Een gevoel van veilig aankomen.
Neem de ultieme controle over uw luisterplezier en geniet van
een nieuwe, volledig individuele muziekervaring.
Waar en wanneer u maar wilt:
met c-ear, het unieke op maat gemaakte in-ear-geluidssysteem. Powered by KIND.

Het geluid van motivatie: „Mijn training, mijn muziek. Niemand krijgt me
zo actief als Aretha Franklin. Adrenaline schiet door iedere cel. Nu ben ik
helemaal mijzelf, alleen ík en zij - met dank aan c-ear.”

c-ear: professioneel en persoonlijk.

c-ear is het nieuwe in-ear-sound systeem dat niet alleen
High End technische kwaliteit biedt, maar ook de bijzondere
extra van individueel, exact voor uw oor op maat gemaakte
oordopjes.
•	Kristalheldere hoge tonen, dynamische middentonen, bas met uitzonderlijke ruimtelijke diepte: genieten van briljante geluidskwaliteit met
c-ear.

•	Speciaal op maat gemaakt: het c-ear in-ear-sound systeem geeft geen
druk op het oor en valt nooit uit, een absoluut genot om te dragen.

•	Optimale onderdrukking van geluid van buiten: u kunt nu voor het eerst
volledig één zijn met uw muziek, waar u ook bent.

•	Professionele kwaliteit voor persoonlijk plezier voor een prijs waar u verrast van zult zijn.

Als muziek in de hemel: „Ik reis veel, maar nooit
zonder Philly Joe Jones, vooral zijn vroege
opnames met Miles Davis. Het is het ritme,
de bijzondere drive. In mijn hoofd is slechts zijn
muziek en c-ear. Natuurlijk geluid, pure ontspanning.“

c-ear:
nieuwe normen in technologie
en service.

Het c-ear in-ear-sound systeem is vervaardigd met behulp van
de unieke Digital Light Processing productiemethode, met gebruikmaking van de nieuwste CAD en laser technologie en speciaal ontwikkelde kunststof. Kies tussen een een- of tweeweg
luidsprekersysteem.
Het enige dat hiervoor nodig is: een kort bezoek aan een van
de speciaal getrainde audiospecialisten. In slechts enkele minuten maakt deze een individuele afdruk van beide oren, die
vervolgens worden gebruikt voor de productie van uw eigen
in-ear-sound systeem. De digitale data wordt opgeslagen in uw
persoonlijke ID-nummer en kunnen op elk gewenst moment
worden teruggevonden.

c-ear: persoonlijk luisterplezier
Of het nu een high-end muzieksysteem is, een MP3 of andere draagbare mediaspeler, mobiele telefoon, notebook, of een live performance: c-ear levert
de hoogste kwaliteit muziekervaring direct in uw oren. Wanneer u maar wilt en
ongeacht wat u doet en waar u bent.

Een- of tweeweg luidsprekersysteem (c-ear V/c-ear X):
Frequentiebereik: 20 Hz–17 kHz/20 Hz–20 kHz,
Maximaal geluidsniveau: 105 db/1 mW ofwil 120 dB/1 mW,
Vervormingsfactor bij 1 kHz: <0,2%,
Impedantie: 25/150 Ohm, Convertertype: elektromagnetisch,
Sound mode: Stereo, Stereo jackplug: 3,5 mm schuin.
Pakket: In-Ear Sound-systeem, aansluitingskabel, tasje, ID/garantiebewijs,
gebruiksaanwijzing.
Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze informatie correct
is op het moment van afdrukken, behouden wij ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen wanneer dat nodig mocht zijn.

custom earphones, powered by KIND.
c-ear is beschikbaar in speciaalzaken. Bel voor meer informatie en dealergege-
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