Produkt roku 2015 - Hifiman HE-1000: 3. místo v kategorii Příslušenství roku 2015

Kód

Produkt

Referenční
MOC s DPH

Jednotka

7 490 Kč

ks

11 990 Kč

ks

1 090 Kč

ks

3 450 Kč

ks

5 480 Kč
8 670 Kč
7 220 Kč
10 150 Kč

sada
sada
sada
sada

12 990 Kč
18 820 Kč
17 370 Kč
16 790 Kč

sada
sada
sada
sada

20 270 Kč
25 990 Kč
24 620 Kč
23 990 Kč

sada
sada
sada
sada

43 990 Kč
43 990 Kč

sada
sada

Referenční
MOC s DPH

Jednotka

8 670 Kč
7 220 Kč

ks
ks

6 640 Kč

ks

Přenosné přehrávače a DA převodníky

MegaMini
Hifiman MegaMini je přenosný hi-res hudební přehrávač s velmi malými rozměry, dlouhou výdrží akumulátoru až 15 hodin a podporou přehrávání
souborů ve formátu DSD. Podporované formáty: WAV, FLAC, ALAC až do 24/192, APE, AIFF, DSD64 2.8MHz, MP3, OGG, AAC, WMA. Podpora
Micro SD karet s kapacitou až 256 GB pro uložení až 8.000 skladeb ve vysokém rozlišení. OLED displej. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, celkové
harmonické zkreslení 0,08%, výstupní výkon 2x54mW (1,4V do 36 Ohmů), výdrž akumulátoru až 15 hodin, nabíjení přiloženou USB nabíječkou.
Rozměry 43 x 100 x 9 mm, hmotnost 69 g. Provedení kovově šedé.
SuperMini

Hifiman SuperMini je špičkový přenosný hi-res hudební přehrávač s velmi malými rozměry, velmi dlouhou výdrží akumulátoru až 22 hodin a
podporou přehrávání souborů ve formátu DSD. Vhodný pro spojení se sluchátky Hifiman Edition X, HE-400S a HE-400i, AKG K812, Audeze LCD-2,
Audio Technica AD2000, W5000, A2000X Ti, Beyerdynamic DT990, Denon D7000, Fostex TH-900, Grado SR125/225/325, Oppo PM-1, PM-3,
Sennheiser HD-600/650, Momentum. Osm rychlých operačních zesilovačů dodává do sluchátek vysoký výkon. Podporované formáty: WAV, FLAC,
ALAC až do 24/192, APE, AIFF, DSD64 2.8MHz, MP3, OGG, AAC, WMA. Podpora Micro SD karet s kapacitou až 256 GB pro uložení až 8.000 skladeb
ve vysokém rozlišení. OLED displej. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,04%, odstup signál/šum 102dB +-3dB,
symetrický výstup, výstupní výkon 2x320mW (až 4,2V do 32 Ohmů), výdrž akumulátoru až 22 hodin, nabíjení přiloženou USB nabíječkou. Rozměry
45 x 104 x 8,5 mm, hmotnost 70 g. Provedení kovově šedé.

HM-101

HM-700

HM-700+RE400B
HM-700+RE600B
HM-700 32GB+RE400B
HM-700 32GB+RE600B
HM-650W

USB D/A převodník, výborný poměr cena/výkon. Frekvenční rozsah 20-20000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0.07%, odstup signál/šum 96dB,
crosstalk 78dB, výstupní výkon pro sluchátka 62mW/26mW při 36/150 ohmech, rozměry 36 x 60.5 x 13.8mm.
Kompaktní hi-fi přenosný hudební přehrávač s vestavěnou 16GB pamětí. Frekvenční rozsah 20-20.000Hz, odstup sígnál/šum 91 dB, maximální
výkon 50 mW (1.35V do 36 ohmů), výdrž akumulátoru až 15 hodin, podporované formáty FLAC (16 bit), WAV (až 24 bit/48kHz), MP3, APE,
rozměry 49 x105 x12 mm, hmotnost 82 g.
Výhodná sada 16GB přehrávače HM-700 a sluchátek do uší RE-400
Výhodná sada 16GB přehrávače HM-700 a sluchátek do uší RE-600
Výhodná sada 32GB přehrávače HM-700 a sluchátek do uší RE-400
Výhodná sada 32GB přehrávače HM-700 a sluchátek do uší RE-600
Hi-fi přenosný hudební přehrávač s možností rozšiřování funkčnosti díky slotu na moduly. Vysoce kvalitní hi-fi dekodéry WM8740, symetrické
napájení 14.8V pro vysoce kvalitní zvuk, možnost symetrického výstupu (balanced card), sleep timer, upgradovatelný firmware, 2.4" barevný
displej. Rozměry 72 x 117 x 29 mm, hmotnost 250 g. Obsah dodávky: line out kabel s 3,5mm jack, nabíječka, akumulátory (Li-ion +7.4V 1600 mAh, 7.4V 500 mAh - výdrž až 9 hodin) + modul dle výběru níže
HM-650W + standard card (standardní hi-fi nesymetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600S nebo RE-400)
HM-650W + balanced card (hi-fi symetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600)
HM-650W + minibox card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač s velmi nízkým zkreslením)
HM-650W + IEM card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač, optimalizovaný pro In Ear Monitors sluchátka, např. RE-600)

HM-802W
Hi-fi modulární přenosný hudební přehrávač. Vysoce kvalitní hi-fi dekodéry WM8740, operační zesilovače OPA2107 (2x) a OPA627 (2x).
Podporované formáty: wav, flac (24bit/88.2kHz, 24bit/96kHz, 24bit/176.4kHz, 24bit/192kHz), MP3, ALAC, AAC, AIFF (16bit/44.1kHz, 16bit/48kHz),
frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, harmonické zkreslení nižší než 0.003%, odstup signál/šum 107dB, stereo crosstalk: 86 dB (linkový výstup), 72 dB
(symetrický sluchátkový výstup). Rozměry 72 x 117 x 29 mm, hmotnost 250 g. Výdrž akumulátoru až 9 hodin.
HM-802W + standard card (standardní hi-fi nesymetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600S nebo RE-400)
HM-802W + balanced card (hi-fi symetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600)
HM-802W + minibox card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač s velmi nízkým zkreslením)
HM-802W + IEM card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač, optimalizovaný pro In Ear Monitors sluchátka, např. RE-600)
HM-901S
Špičkový Hi-Fi modulární přehrávač. Dva top DAC převodníky ES9018 s externími oscilátory pro široké zvukové pole s přesným oddělením kanálů.
Operační zesilovače OPA2017 (2x), OPA627 (2x), patentované analogové řízení hlasitosti pomocí odporového žebříku s párovanými rezistory pro
oba kanály. Modulání stavba umožňuje měnit výstupní karty podle vaších potřeb. Frekvenční rozsah 20 -20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení
0.008% (Line out), odstup signál/šum 106±4dB, podpora SD karet až do 256 GB, provozní doba na akumulátor až 9 hodin, podporované formáty:
MP3, AAC, WMA, OGG, APE, WAV, FLAC, AIFF, ALAC (M4A), DSD.
HM-901S + balanced card (hi-fi symetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600)
HM-901S + gold minibox card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač s velmi nízkým zkreslením)
Kód

Balance amplifier card
Minibox Amp card

Produkt
Zvukové karty pro přenosné přehrávače
Modul hi-fi symetrického zesilovače např. pro sluchátka RE-600 pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W

Dock-1

Modul vysoce kvalitního hi-fi nesymetrického zesilovače s velmi nízkým zkreslením pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W
Modul vysoce kvalitního hi-fi nesymetrického zesilovače, optimalizovaný pro In Ear Monitors sluchátka, např. RE-600Pro přehrávače HiFiMAN HM650W a HM-802W
Stolní dokovací stanice pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W

Kód

Produkt

IEM Amp card

Edition S

HE 400s

Sundara

HE 400i

Náhlavní sluchátka
Špičková skládací sluchátka určená pro mobilní zařízení s unikátní konstrukcí, která je umožňuje používat jako otevřená nebo uzavřená. V méně
hlučném prostředí stačí z mušli sluchátek sundat víka s logem Hifiman a užívat si zvuku otevřené konstrukce. Pokud cestujete např. letadlem,
jednoduše vnější stranu sluchátek opět víky uzavřete. Sluchátka byla vývojáři vyladěna pro použití v obou režimech. Dynamický měnič o průměru
50 mm se stará o výjimečně detailní reprodukci s širokým prostorem. S citlivostí 113dB a impedancí 18 ohmů lze Edition S připojit k většině
přenosných přehrávačů a smartphonů. Kabel z bezkyslíkaté mědi o délce 1,3 m je ukončen 3,5 mm jackem (redukce na 6,35 mm jack přibalena) a
nese na sobě také tlačítka a mikrofon pro iOS a Android. Sluchátka lze kdykoli pohodlně složit do přibaleného cestovního obalu. S hmotností
pouhých 248 g lze sluchátka používat dlouhé hodiny. Provedení černo-stříbrné.
Dostupná kvalitní magnetoplanární sluchátka. Cívky s plochými vodiči přispívají k eliminaci zkreslení. Skvělé technické parametry, kvalitní
provedení a atraktivní design za výbornou cenu. Díky své nízké hmotnosti pouhých 350 g, nízké impedanci a vysoké citlivosti jsou tato sluchátka
vhodná i k mobilním zařízením na cesty. Frekvenční rozsah 20 - 35000 Hz, citlivost 98 dB, impedance 22 ohmů, konektor 3.5 mm / 6.35 mm Jack.
Hmotnost 350g.

NOVINKA - magnetoplanární sluchátka Hifiman Sundara, vycházející technologicky z vyšších modelů této značky. Nově vyvinutá membrána je o
80% tenčí než u řady HE-400, což se příznivě projevuje na výrazně širší frekvenční odezvě, vyšší dynamice a živějším a detailnějším zvukovém
podání. Nová konstrukce hlavového mostu lépe rozkládá hmotnost sluchátek a umožňuje tak pohodlný dlouhodobý poslech. Sluchátka lze díky
nízké impedanci a vysoké citlivosti používat i s přenosnými zařízeními. Frekvenční rozsah 6 - 75.000 Hz, impedance 37 ohmů, citlivost 94 dB,
hmotnost 372 g. Provedení černé.
Velká planárně-magnetická sluchátka nabízejí vysoký výkon a vynikající přesnost zvuku. Neztratí se doma, ani v profesionálním studiu. Vysoký
komfort poslechu zajišťují nové technologie, díky kterým jsou sluchátka lehčí o 30% než podobná sluchátka této třídy.
Frekvenční odezva 20Hz - 35000Hz, impedance 35 ohmů, citlivost 93dB/1mW, jack 3,5 mm. Provedení v černé barvě.

14 470 Kč

ks

Referenční
MOC s DPH

Jednotka

7 490 Kč

ks

8 990 Kč

ks

12 990 Kč

ks

14 490 Kč

ks

HE 560

Edition X V2

HE 1000 V2

SUSVARA

Oblíbená vylepšená planárně-magnetická sluchátka a aktuální špička v segmentu HiFi sluchátek, která okouzlila už nejednoho recenzenta. Pro
nejlepší poslech je potřebný vhodný zesilovač. Frekvenční rozsah 15 - 50000Hz, impedance 50 +-8 ohmů, citlivost 90dB/1mW, hmotnost 375g, 2m
kabel, adaptér z 3.5mm jack na 6.35 mm jack. Provedení v černé barvě.
Nová verze a nižší cena - úpravy v konstrukci mostu a mušlí pro větší komfort, vylepšena též kvalita zvuku. Planárně-magnetická sluchátka, která
používají technologie z top modelu sluchátek HE-1000. Sluchátka jsou vyrobena z velmi kvalitních materiálů a přinášejí high-end zvuk pro
neopakovatelný zážitek z hudby. Díky své vysoké citlivosti lze sluchátka připojit i ke kvalitnějším mobilním zařízením. Frekvenční rozsah 8-50000Hz,
impedance 35+/-3 Ohm, citlivost 103dB, hmotnost 399g.
Nová verze a nižší cena - úpravy v konstrukci mostu umožňují sluchátka seřídit na větší rozsah velikostí hlavy, dále zahrnují nové tenčí mušle, nižší
hmotnost pro větší komfort, upgradovaný kabel a další vylepšení v kvalitě zvuku. Referenční planárně-magnetická sluchátka se unikátní
konstrukcí. Membrána s tloušťkou pouhý 1 nanometr dovoluje dosáhnout vysoké pevnosti v tahu a zároveň nízké hmotnosti, což ve výsledku
přináší extrémně rychlou odezvu. Další novinkou je asymetrický magnetický obvod, který HiFiMAN vyvíjel 7 let. Nový obvod redukuje velikost
vnitřního magnetického pole a optimalizuje zvukový kanál. Ve spojení s patentovanou technologií Blinds Grill, která redukuje odrazy zvuku a
rozšiřuje pole poslechu, přináší živější a věrnější reprodukci hudby. Dřevěné a kožené prvky. Nutno kombinovat se zesilovačem pro sluchátka
příslušné kvality. Frekvenční rozsah 8-65000Hz, impedance 35 ±3 ohmy, citlivost 90 dB, hmotnost 420 g.
NOVÁ VLAJKOVÁ LOĎ HIFIMAN - slovo Susvara znamená v Sanskrtu "všechny harmonické a melodické zvuky světa". A přesně taková jsou tato
nová high-end sluchátka. Jejich zvuk posouvá laťku v otevřenosti, transparentnosti a množství detailů na další úroveň. Samozřejmostí jsou kvalitní
materiály a zpracování. Nutností je pak adekvátní zesilovač, doporučujeme např. Octave V16. Frekvenční rozsah 6 - 75.000 Hz, impedance 60
ohmů, citlivost 83 dB, hmotnost 450 g.

Shangri-la

25 990 Kč

ks

38 990 Kč

ks

82 990 Kč

ks

159 990 Kč

ks

na dotaz

ks

Referenční
MOC s DPH

Jednotka

2 190 Kč

ks

1 490 Kč

ks

1 490 Kč

ks

Otevřená elektrostatická sluchátka nejvyšší třídy, dodávaná s elektronkovým zesilovačem - to je sluchátkový systém Hifiman Shangri-la. Extrémně
tenká membrána s tloušťkou menší než 0,001 mm potažená nanočásticemi dovoluje dosáhnout velmi vysoké dynamiky a frekvenční odezvy.
Ochranné mřížky ze speciální slitiny s tloušťkou drátků jen 50 mikrometrů jsou akusticky neutrální pro frekvence až 1MHz. Sluchátka jsou vyrobena
ze špičkových materiálů a jsou velmi lehká a pohodlná. Doplňuje je elektronkový zesilovač vlastní konstrukce se čtyřmi zakázkově vyrobenými
elektronkami 300B a 23 stupňovým atenuátorem. Mezi sluchátky a elektronkami není žádný transformátor, takže nedochází ke zkreslení.
Frekvenční rozsah 7 - 120.000 Hz, předpětí 550 - 650V, hmotnost sluchátek 374 g, hmotnost zesilovače 16 kg.
Kód

ES100
RE-300i

RE-300a

Produkt
Sluchátka do uší
Vynikající modré pecky ve vintage stylu, velmi plochý design, 15mm dynamický měnič, citlivost 113dB/1mW 1kHz, frekvenční rozsah 15-20.000 Hz,
impedance 150 ohmů, úhlový 3.5mm jack. V ceně pouzdro na přenášení.
Ergonomická sluchátka do uší s výborným zvukem a komfortem pro dlouhý poslech, 8.5 mm hi-tech měnič, kabel z bezkyslíkaté mědi, super
neodymiové magnety, impedance 16 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, citlivost 108 dB/1mW na 1kHz, 3,5 mm jack, ovládací tlačítko a
mikrofon pro iPhone. Provedení v černé nebo bílé barvě.
Ergonomická sluchátka do uší s výborným zvukem a komfortem pro dlouhý poslech, 8.5 mm hi-tech měnič, kabel z bezkyslíkaté mědi, super
neodymiové magnety, impedance 16 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, citlivost 108 dB/1mW na 1kHz, 3,5 mm jack, ovládací tlačítko a
mikrofon pro Android. Provedení v černé nebo bílé barvě.

RE-300h

1 490 Kč
Ergonomická sluchátka do uší s výborným zvukem a komfortem pro dlouhý poslech, speciální OCC kabel, 8.5 mm hi-tech měnič, super neodymiové
magnety, impedance 16 ohmů, frekvenční rozsah 15 - 22.000 Hz, citlivost 108 dB/1mW na 1kHz, 3,5 mm jack. Provedení v černé barvě.

Re 400

Vynikající sluchátka do uší značky HiFiMAN, křišťálově-čisté detaily, neutrální zvukový popis, zaručují komfort při poslouchání, použité materiály
jsou vysoké kvality. Frekvenční rozsah 15-22000Hz, průměr měniče 8.5mm, impedance 32 ohmů, citlivost 102 dB/1mW, výkon 10mW (maximální
30mW). Provedení stříbrno-černé.

RE-400i

2 490 Kč

ks

2 490 Kč

ks

2 490 Kč

ks

5 990 Kč

ks

5 990 Kč

ks

19 990 Kč

ks

Referenční
MOC s DPH

Jednotka

4 990 Kč

ks

46 370 Kč

ks

14 470 Kč

ks

Referenční
MOC s DPH

Jednotka

3 740 Kč
3 740 Kč
5 770 Kč
4 320 Kč

ks
ks
ks
ks

Vynikající sluchátka do uší značky HiFiMAN, křišťálově-čisté detaily, neutrální zvukový popis, zaručují komfort při poslouchání, použité materiály
jsou vysoké kvality. Frekvenční rozsah 15-22000Hz, průměr měniče 8.5mm, impedance 32 ohmů, citlivost 102 dB/1mW, výkon 10mW (maximální
30mW), ovládací tlačítko a mikrofon pro iPhone. Provedení stříbrno-černé.
RE-400a
Vynikající sluchátka do uší značky HiFiMAN, křišťálově-čisté detaily, neutrální zvukový popis, zaručují komfort při poslouchání, použité materiály
jsou vysoké kvality. Frekvenční rozsah 15-22000Hz, průměr měniče 8.5mm, impedance 32 ohmů, citlivost 102 dB/1mW, výkon 10mW (maximální
30mW), ovládací tlačítko a mikrofon pro Android. Provedení stříbrno-černé.
RE-600
Sluchátka do uší se studiovým zvukem, měniče s titanovým povrchem a neodymiovými magnety poskytují přesné detaily a rozšířený frekvenční
rozsah. Symetrické zapojení, v dodávce redukce na standardní 3,5 mm jack, frekvenční rozsah 15 - 22.000 Hz, impedance 16 ohmů, citlivost 102
dB/mW, hmotnost 13,7 g. Obsah dodávky: pevné pouzdro, menší kulaté pouzdro, redukce ze symetrického konektoru na 3,5 mm jack, sada
silikonových špuntů, ochranné filtry. Provedení v černé barvě.
RE-600S
Sluchátka do uší se studiovým zvukem, měniče s titanovým povrchem a neodymiovými magnety poskytují přesné detaily a rozšířený frekvenční
rozsah. Vysoce kvalitní kabel z monokrystalické mědi. Frekvenční rozsah 15 - 22.000 Hz, impedance 16 ohmů, citlivost 102 dB/mW, 3,5 mm jack,
hmotnost 13,7 g. Obsah dodávky: pevné pouzdro, menší kulaté pouzdro, sada silikonových špuntů, ochranné filtry. Provedení v černé barvě.
RE-1000

Kód

Revoluční in-ear sluchátka vyvinuté ve spolupráci společností HiFiMAN a Unique Melody.
Sluchátka RE-1000 se vyrábějí na míru uším konkrétního uživatele, zákazník má možnost si zvolit i svou barevnou kombinaci dle nabídky. Tyto plně
perzonalizovatelné sluchátka nabízejí jedinečný a atraktivní design a vynikající kvalitu reprodukce vaší oblíbené hudby kdekoli se právě nacházíte.
K dispozici v mnoha barevných provedeních dle vaší volby. Perfektně čistý, živý a vyvážený zvuk.
2-pinový konektor umožňuje změnu kabeláže.
Měniče: duální IEM 9 + 8.5mm, frekvenční rozsah: 20 - 20.000 Hz, impedance: 12Ω, citlivost: 105 dB.
Informujte se, prosím, na detailní proces objednání a dodací lhůtu.
Produkt
Zvukové karty a zesilovače

EF2C

EF6

Hybridní zesilovač pro sluchátka s USB audio vstupem s poctivými analogovými elektronkami ve vstupní budicí části, USB audio podporuje 16bit,
44.1 kHz (CD kvalita), RCA linkový vstup, krokový pontenciometr pro přesnou regulaci hlasitosti, vstupní impedance 47k ohmů, výstupní
impedance 32-300 Ohm, maximální výstupní výkon pro 35 ohmová sluchátka je 600mW, frekvenční rozsah 20-20000Hz, S/N 90dB, DAC čip
CM102S, 2x elektronky 6J1 (ekvivalent špičkových pentod 6AK5) na vstupu, špičkové operační zesilovače OPA2604 na výstupu, napájení: 16V-18V;
odběr 500mA, oddělený zdroj 110V/220V, rozměry: 144x110x78mm. Součástí dodávky je USB kabel A-B.
DOPRODEJ - Ručně stavěný high-end referenční sluchátkový zesilovač s vysokým výkonem. Možnost použití jako předzesilovač, odstupňovaná
regulace hlasitosti, napaječ s CLC filtrem, celkové harmonické zkreslení 0.03% (1W/1KHz), odstup signál/šum 95dB, max. výkon třídy A 5W při 50
ohmech, hmotnost 10.75kg, rozměry 330 x 105 x 310 mm. Provedení v černé barvě.

EF100
Výkonný hybridní sluchátkový zesilovač a integrovaný zesilovač. V kompaktním těle hostí tři nezávislé zesilovací sekce: elektronkový vstupní díl s
lampou 6N3J slouží jako sdílený předzesilovač, následují sluchátkový zesilovač třídy AB a koncový zesilovač pro reproduktory v třídě T. Díky vstupní
elektronkové části mají oba koncové zesilovače teplý, sametový a detailní zvuk. V režimu sluchátkového zesilovače dodává výkon 2W do 32 ohmů,
takže může snadno sloužit pro napájení výkonných sluchátek. Koncový zesilovač pro reproduktory podává výkon 4,5 W na kanál do 4 ohmů.
Vstupní impedance 47 kOhmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+/- 0,2 dB sluchátkový nebo +/- 1dB koncový zesilovač), odstup signál/šum 95 dB.
Kód

Produkt

Crystalline cable TRS
Crystalline cable TRRS
Crystalline cable 4-pin XLR
Crystalline cable

Náhradní kabely a příslušenství
Crystalline kabel TRS 1,5 m (3,5 mm TRS)
Crystalline kabel TRRS 1,5 m (3,5 mm TRRS)
Crystalline kabel 4-pin XLR, 3 m, pro sluchátka řady HE
provedení 2 m

OCC Balanced Cable

Silver-Coated Copper Cable

Canare Cable

Canare Balanced Cable
Hybrid OFC Cable

Cestovní pouzdro
Replacement Battery
Power Supply
Battery Charging system
AC Adapter for EF2A
Focuspad
FocuspadA
Leather Earpads
Velour Earpads
UltraPad
HE-adapter
Replacement Connectors pair

provedení 3 m
provedení 5 m
provedení 8 m
provedení 3 m
provedení 5 m
provedení 8 m
provedení 3 m
provedení 5 m
provedení 8 m
provedení 3 m
provedení 5 m
provedení 8 m
provedení 3 m
Náhradní kabel pro sluchátka HE-400S, HE-400i a HE-1000, délka 1,5 m
provedení 2 m
provedení 3 m
provedení 5 m
provedení 8 m
Cestovní pouzdro pro všechny sluchátka HE. Provedení v černé barvě.
Náhradní akumulátor pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W
Náhradní síťový zdroj pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W
Nabíječka akumulátorů pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W
Náhradní napájecí zdroj pro hybridní zesilovač s USB vstupem EF2A

Náhradní náušníky pro sluchátka řady HE, provedení umělá kůže + velur, vylepšená ergonomie, vylepší poslechové podmínky
Náhradní náušníky pro sluchátka řady HE, provedení podobné původním náušníkům z typu HE-560, vylepšená ergonomie, vylepší poslechové
podmínky
Náhradní náušníky pro sluchátka řady HE, provedení pravá měkká kůže
Náhradní náušníky pro sluchátka řady HE, provedení velur
Náhradní náušníky pro sluchátka HE-1000
Adaptér pro napojení sluchátek HE-6 na výkonový zesilovač, vstup repro konektory, výstup XLR konektor. Není vhodný pro sluchátka HE-560, HE400 a HE-300
Náhradní koaxiální konektory pro sluchátkové kabely HiFiMAN
V ceníku jsou uvedeny referenční maloobchodní ceny s DPH v českých korunách.
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