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Nowe słuchawki Creative z serii WP z niewidocznym mikrofonem
WARSZAWA – 9 maja 2011 r. – Firma Creative Technology Ltd zaprezentowała słuchawki do
słuchania muzyki i komunikacji bezprzewodowej - Creative WP-450, WP-350 i WP-250.
Modele te wyposażone w „niewidzialny mikrofon”, stanowią dobre uzupełnienie telefonów
iPhone, Blackberry i Android oraz innych urządzeń, np. takich jak iPod.

Creative WP-450

Creative WP-350

Creative WP-250

Nowe modele z serii WP zaprojektowane zostały z myślą o najbardziej wymagających
użytkownikach telefonów komórkowych. Są to słuchawki klasy premium, zapewniające
najwyższą jakość odsłuchu dźwięku, kryształowo czysty dźwięk głosu podczas rozmów
telefonicznych

i łączność

„niewidzialny mikrofon”.

bezprzewodową.

Posiadają

także

wbudowany

w słuchawkę

„Zaprojektowaliśmy słuchawki z serii Creative WP, aby zapewnić wszystkim użytkownikom
najwyższą jakość bezprzewodowej komunikacji głosowej i odtwarzania muzyki przy użyciu
tylko jednej pary słuchawek” — powiedziała Ting Lai Chu, wiceprezes grupy zaawansowanych
multimediów w firmie Creative Technology Ltd.
Najważniejsze cechy słuchawek Bluetooth z z serii Creative WP
Słuchawki Creative WP-450
Ergonomiczne słuchawki klasy premium do bezprzewodowego odtwarzania muzyki
i komunikacji głosowej


Wysoka jakość muzyki i wyraźne rozmowy głosowe ze wszystkich zgodnych modeli
telefonów i urządzeń audio Bluetooth.



„Niewidzialny mikrofon” z tłumieniem szumów i funkcjami poprawy głosu zapewnia
wyraźne rozmowy głosowe w hałaśliwym otoczeniu.



Doskonała synchronizacja dźwięku i obrazu dzięki technologii apt-X.



Łatwy dostęp do sterowania rozmowami i odtwarzaniem z przyciskami poziomu
dźwięku.



Lekka konstrukcja nauszna z miękkimi poduszeczkami ze sztucznej skóry.



Słuchawki składają się w niewielki pakiet, ułatwiając przechowywanie i transport.



Wydłużony czas odtwarzania muzyki do 8 godzin i czas rozmów do 9 godzin.



W zestawie miękki ochronny futerał do transportu i kabel USB do ładowania.

Słuchawki Creative WP-350
Wysoka jakość bezprzewodowego odtwarzania muzyki i komunikacji głosowej


Model ten współdzieli te same właściwości akustyczne co oceniany wysoko Creative
WP-300 — ale wyposażony został w niewidoczny mikrofon



Wysoka jakość muzyki i wyraźne rozmowy głosowe ze wszystkich zgodnych modeli
telefonów i urządzeń audio Bluetooth.



„Niewidzialny mikrofon” z tłumieniem szumów i funkcjami poprawy głosu zapewnia
wyraźne rozmowy głosowe w hałaśliwym otoczeniu.



Doskonała synchronizacja dźwięku i obrazu dzięki technologii apt-X.



Łatwy dostęp do sterowania rozmowami i odtwarzaniem z przyciskami poziomu
dźwięku.



Lekka konstrukcja nauszna z miękkimi poduszeczkami ze sztucznej skóry.



Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie.



Wydłużony czas odtwarzania muzyki do 8 godzin i czas rozmów do 9 godzin.



W zestawie miękki ochronny futerał do transportu i kabel USB do ładowania.

Słuchawki Creative WP-250
Wysoka jakość bezprzewodowego odtwarzania muzyki i komunikacji głosowej dla
aktywnego stylu życia


Strumieniowe przesyłanie muzyki wysokiej jakości i wyraźnych rozmów głosowych ze
wszystkich zgodnych modeli telefonów i urządzeń audio Bluetooth.



Konstrukcja douszna z prowadzeniem kabla za szyją zapewnia bezpieczne mocowanie
podczas aktywnego użytkowania.



„Niewidzialny mikrofon” zapewnia wyraźne rozmowy głosowe.



Wygodne sterowanie połączeniami i odtwarzaniem z regulacją poziomu dźwięku na
słuchawkach.

Cena i dostępność
Słuchawki Creative WP-450, Creative WP-350 i Creative WP-250 będą dostępne w Polsce
w następujących sugerowanych cenach detalicznych:


Słuchawki Creative WP-450 będą dostępne począwszy od września 2011 roku po
sugerowanej cenie detalicznej 499 PLN



Słuchawki Creative WP-350 będą dostępne począwszy od końca maja 2011 roku po
sugerowanej cenie detalicznej 399 PLN



Słuchawki Creative WP-250 będą dostępne począwszy od września 2011 roku po
sugerowanej cenie detalicznej 229 PLN

Więcej informacji na temat słuchawek Creative WP-450, Creative WP-350 i Creative WP-250
można znaleźć na stronie www.creative.com/purewireless.

Informacje o firmie Creative
Creative to światowy lider w dziedzinie produktów przeznaczonych do cyfrowej rozrywki,
współpracujących z komputerami osobistymi i Internetem. Firma zasłynęła z produkcji kart
dźwiękowych Sound Blaster rozpoczynając multimedialną rewolucję. Dziś Creative stanowi
awangardę rozrywki cyfrowej na platformie PC, m.in. dzięki wielokrotnie nagradzanym
odtwarzaczom MP3 serii Zen. Nowoczesne rozwiązania sprzętowe, opatentowane technologie,
oprogramowanie i usługi, wykorzystujące możliwości Internetu, dostarczają klientom wysokiej
jakości rozrywkę - zawsze i wszędzie. Creative rozszerza możliwości komputerów osobistych
poprzez szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych kart dźwiękowych z rodziny Sound
Blaster, interaktywnych produktów PDE, takich jak odtwarzacze MP3, przenośne centra
rozrywki, głośniki multimedialne i słuchawki, a także kamery internetowe i cyfrowe oraz inne
peryferia przeznaczone dla komputerów.
Informacje o firmie PowerSales International
PowerSales International – firma świadcząca usługi zarządzania procesami sprzedaży
i marketingu. Firma PowerSales International powstała w marcu 2009 r. i jest prowadzona przez
Marcina Kindlera, wieloletniego Dyrektora biura Creative Labs na Europę Centralną
i Wschodnią. Olbrzymie doświadczenie zarządu PowerSales International we wprowadzaniu
i prowadzeniu marki Creative przez ostatnie 11 lat daje pewność zachowania najwyższych
standardów współpracy z partnerami i klientami końcowymi. Współpraca PowerSales
International z Creative Labs opiera się na zasadach outsourcingu. Umożliwia to optymalizacje
kosztów i łatwiejsze dostosowanie działań producenta do potrzeb lokalnych rynków. W lutym
2010 firma PowerSales International podpisała umowę z firmą Belkin – producentem rozwiązań
sieciowych, akcesoriów komputerowych i elektronicznych – na zarządzanie procesami sprzedaży
i marketingu w Polsce.
###
Niniejsze ogłoszenie dotyczy produktów oferowanych w Europie. Dostępność może ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia oraz może być różna w innych krajach w zależności od czynników lokalnych i wymagań. Inspire,
Sound Blaster i ZEN są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Creative Technology Ltd. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne użyte znaki towarowe stanowią własność ich prawnych
właścicieli.

