Warszawa, 15.09.2016

Najdroższe słuchawki świata na Audio Video Show
Warszawa, 15.09.2016 – W trakcie

20. edycji Audio Video Show, największej

ekspozycji sprzętu audio-video we wschodniej Europie, goście kolejny raz będą mogli
odwiedzić

strefę

słuchawek.

W

dniach

4-6

listopada

na

PGE

Narodowym

zaprezentowane zostaną słuchawki ponad 50 różnych producentów. Największą
atrakcją tej części wystawy będzie najdroższy zestaw słuchawkowy świata – warty
ćwierć miliona złotych.
W salach stadionu PGE Narodowy odwiedzający będą mogli zobaczyć i posłuchać zestawów
słuchawkowych pochodzących od ponad 50 różnych producentów. W tym roku goście będą
mogli sami przekonać się, jak brzmi najdroższy zestaw słuchawkowy na świecie, czyli
system Orpheus, którego wartość wynosi 250 tys. zł.
Nowy system

HE 1 to

następca legendarnego

zestawu Orpheus, który został

wyprodukowany w 1991 roku limitowanej edycji 300 egzemplarzy i był prezentowany w
ubiegłym roku podczas Audio Video Show. System HE1 miał swoją zamkniętą premierę na
polskim rynku w marcu tego roku, jednak dopiero podczas Audio Video Show 2016 każdy
będzie mógł się przekonać, jak brzmi aktualnie najdroższy zestaw słuchawkowy świata.
„To najlepsze słuchawki, jakie dzisiejsza technologia pozwala wytworzyć. Żaden z systemów
reprodukcji dźwięku na świecie nie jest w stanie zmylić naszych zmysłów w sposób, w jaki
robi to ten produkt. Tworzy on absolutnie doskonałą iluzję, że jesteśmy całkowicie zanurzeni
w dźwięku” – powiedział Daniel Sennheiser, jeden z braci-prezesów firmy.
Firma Sennheiser, która w zeszłym roku obchodziła 70-lecie istnienia, wniosła ogromny
wkład w ewolucję technologii audio w minionych dekadach. Liczne patenty i nagrody
świadczą o wyjątkowym potencjale i osiągnięciach firmy. Nagroda Naukowa, przyznawana
przez amerykańską Akademię Filmową, czyli , jest wśród nich bodaj najbardziej prestiżową.
Więcej informacji na stronie www.avshow.pl.

Audio Video Show - Audio Video Show jest największą w Polsce i drugą co do wielkości wystawą
sprzętu audio-video w Europie. Na wystawie można zobaczyć wszystkie elementy wchodzące w skład
domowych systemów audiowizualnych, m.in. odtwarzacze CD i Blu-ray, wzmacniacze, odtwarzacze

sieciowe, kolumny głośnikowe, słuchawki, projektory i telewizory. Audio Video Show to jedyne
miejsce, gdzie można osobiście posłuchać i obiektywnie porównać wiele urządzeń z praktycznie
wszystkich pułapów cenowych. Równolegle z prezentacją sprzętu odbywają się liczne seminaria
poświęcone tematyce audio-video oraz koncerty.
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