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Hovedtelefoner i topklassen

Sennheisers referencehovedtelefoner HD 800 er en moderne klassiker og 
synonyme med en så naturlig og detaljerig lyd som overhovedet muligt. 
Det er en stor udfordring at videreudvikle perfekte hovedtelefoner, men 
med HD 800 S er det lykkedes ingeniørerne hos Sennheiser at forbedre den 
udsædvanlige lydgengivelse i HD 800.

Det imponerende produktdesign er en optimal kombination af form og 
funktion: Hovedbøjlen af coatet metal og kunststof dæmper vibrationsover-
førslen til ørekopperne, mens de håndlavede ørepolstringer af mikrofiberstof 
giver en enestående bærekomfort, selv ved lytning i lang tid. 

Crafted for Perfection – HD 800 og HD 800 S produceres i Tyskland efter de 
strengeste præcisionskrav og af førsteklasses materialer og komponenter. 
Omformerne er indkapslet i rustfrit stål, og der anvendes de mest moderne 
materialer fra luft- og rumfartteknikken til hovedbøjlen og hovedtelefonop-
hænget, hvilket sørger for en maksimal styrke ved minimal vægt.

De nye HD 800 S har forbedrede tilslutningsmuligheder og leveres med to 
kabler med højpræcisionsstik: et kabel med 6,3 mm-jackstik og et kabel 
med symmetrisk XLR-4-stik, som sørger for en endnu bedre lydkvalitet, når 
der anvendes kilder med symmetriske udgange, som f.eks. Sennheiser- 
hovedtelefonforstærkeren HDVD 800.

Absorberteknologien i HD 800 S

Den forbedrede lydgengivelse i HD 800 S opnås med den innovative ab-
sorber-teknologi, som blev anvendt første gang i Sennheiser IE 800. Denne 
banebrydende teknologi sørger for, at de højfrekvente toner fortsat kan 
høres, idet den såkaldte maskeringseffekt fjernes. Den lydreducerende 
maskeringseffekt skyldes, at den menneskelige hørelse ikke registrerer visse 
toners frekvensandele, når der samtidigt er et langt dybere og kraftigere 
frekvensområde. Takket være Sennheisers patenterede absorber-teknologi 
kan resonansens energi optages, så der ikke opstår noget for højt niveau 
i frekvensgangen og alle frekvensandele – selv de fineste nuancer – kan 
høres i alle typer musik.  
Ved at anvende den innovative absorber-teknologi, der allerede findes 
i IE 800, som er verdens bedst klingende In Ear-hovedtelefoner, sørger tek-
nologien også i HD 800 S for en endnu renere klang og større lydpræcision. 

Hovedtelefoner i topklassen
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Hovedtelefoner i topklassen

Forbedringerne i HD 800 S er baseret på de imponerende præstationer, som 
klassikeren HD 800 har med sine 56 mm-lydomformere – de indtil videre 
største omformere, som nogen sinde er blevet anvendt i dynamiske hoved-
telefoner. Den enestående ørekopdesign sørger for, at lydbølgerne rammer 
øret med en let vinkel, så man dermed får en imponerende naturlig og rumlig 
lytteoplevelse. 

Selv om de to hovedtelefoner i HD 800-familien har mange af de samme 
kendetegn, har HD 800 S ikke kun forbedrede præstationer, men de har 
også et enestående nyt design med sit førsteklasses matsorte design, der 
adskiller dem fra klassikeren HD 800, der har et sølvfarvet design.

Kendetegn for HD 800 og HD 800 S
• Referencehovedtelefoner med kabel
• Åbne, øreomsluttende dynamiske stereo-hovedtelefoner
• Naturlig lytteoplevelse – ægte og naturligt klangfelt med minimal 

resonans
• De indtil videre største omformere, som nogen sinde er blevet anvendt 

i hovedtelefoner – enestående, innovativt dynamisk omformerdesign
• Ørekopper uden afdækning for en fremragende akustik og moderne 

design
• Håndlavede ørepolstringer af førsteklasses mikrofiberstof
• Hovedbøjle af metal med dæmpningselementer på den indvendige side
• Specielt afstemt symmetrisk kabel til impedanstilpasning, lav kapacitet
• Specielle højpræcisionsstik
• 2 års garanti

Kendetegn for HD 800 S 
• Optimerede og forbedrede referencehovedtelefoner med kabel
• Absorber-teknologi
• Ekstra kabel med symmetrisk XLR-4-stik
• Førsteklasses metaldele i matsort
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Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger
 X Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager produktet 

i brug.

 X Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal disse sikkerhedshenvis-
ninger altid følge med.

 X Produktet må ikke anvendes, hvis det efter al sandsynlighed er 
beskadiget.

Undgå sundhedsskader og uheld

 X Beskyt hørelsen mod for høj lydstyrke. For at undgå høreskader må du 
ikke anvende hovedtelefonerne i længere tid med høj lydstyrke. Hoved-
telefoner fra Sennheiser lyder også rigtig godt ved lav og mellemkraftig 
lydstyrke.

 X Sørg for, at der altid er en afstand på mindst 10 cm mellem produktets 
kabinet og pacemakere eller implanteret defibrillator (ICD'er), eftersom 
produktet genererer permanente magnetfelter.

 X Produkt-, emballage- og tilbehørsdele skal opbevares utilgængeligt for 
børn og husdyr for at undgå farer for ulykker og kvælning.

 X Undlad at bruge produktet på steder, hvor omgivelserne kræver, 
at man udviser særlig opmærksomhed (f.eks. i trafikken eller ved 
håndværksarbejde).

Undgå produktskader og fejl

 X For at undgå korrosion eller deformering må produktet ikke udsættes 
for fugt eller ekstremt lave eller ekstremt høje temperaturer (hårtørrer, 
radiatorer, solindstråling over længere tid).

 X Lad ikke hovedtelefonerne sidde i længere tid på et glashoved, et armlæn 
eller lignende, da dette udvider hovedbøjlen og kan reducere hovedtelefo-
nernes tryk mod ørerne.

 X Anvend udelukkende det ekstraudstyr/tilbehør og de reservedele, som er 
en del af leveringsomfanget eller bliver anbefalet af Sennheiser.

 X Produktet må kun rengøres med en tør og blød klud.

 X Produktet skal behandles forsigtigt og opbevares et rent og støvfrit sted.

Leveringsomfang

HD 800/HD 800 S

Tilslutningsledning med 6,3 mm-stereo-jackstik

Tilslutningsledning CH 800 S med symmetrisk XLR-4-stik 
(kun HD 800 S)

Mikrofiber-rengøringsklud

USB-stick (SD-U16L)

Opbevaringsboks

BetjeningsvejledningManual

Bestemmelsesmæssig anvendelse/hæftelse

Disse hovedtelefoner er udviklet til brug i hjemmet sammen med 
førsteklasses audiosystemer.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger dette 
produkt på anden måde end beskrevet i de tilhørende produktvejledninger.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmæssig 
anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.
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Dine HD 800/HD 800 S

Dine HD 800/HD 800 S

Tilslutning af hovedtelefoner

 X Tilslut hovedtelefonerne til en 6,3 mm-stereojackbøsning eller med en 
almindelig adapter til en 3,5 mm-stereojackbøsning.

Symmetrisk tilslutningsledning CH 800 S med XLR-4-stik (leveringsomfanget 
ved HD 800 S eller valgfrit tilbehør):

 X Skift tilslutningsledningen som beskrevet forneden.

 X Tilslut hovedtelefonerne til en symmetrisk XLR-4-bøsning, f.eks. 
Sennheiser-hovedtelefonforstærkeren HDVD 800.

Sådan tages hovedtelefonerne på og anvendes

 X Tag hovedtelefonerne på, og træk ørekopperne så langt ned, at de sidder 
behagelig over ørerne. Vær opmærksom på markeringerne «R» for højre 
og «L» for venstre på ørekopsbøjlerne, så hovedtelefonerne vender 
korrekt.

 X Tag hovedtelefonerne af igen, og justér en symmetrisk indstilling vha. 
skalaen på hovedbåndet.

 X Læg hovedtelefonerne tilbage i opbevaringsboksen efter endt lytning. 
Lad kablet være taget ud de første par dage. Derefter kan du nemt opbe-
vare kablet opviklet.

Skift af tilslutningsledning

Sådan løsnes tilslutningsledningen:

 X Hold fast i ørekopperne, og træk stikket lige af via en let modstand. Vær 
opmærksom på, at metalnettet på ørekopperne ikke bliver beskadiget.

Sådan forbindes tilslutningsledningen:

 X Vær opmærksom på den korrekte placering ved «R» for højre og «L» for 
venstre af tilslutningsstikkene med den tilhørende ørekop.

 X Vend stikkets låsetap, så den passer med bøsningen, og sæt stikket i, 
indtil det går hørbart i hak.

6,3 mm XLR-4

L

R
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Pleje og vedligeholdelse

Pleje og vedligeholdelse
Af hygiejniske årsager bør ørepolstringerne, de indvendige støvbeskyt-
tere og hovedpolstringen skiftes regelmæssigt. Du kan købe reservedele 
hos din Sennheiser-forhandler. Forhandleren i dit land kan du finde på 
www.sennheiser.com.

 X Produktet må kun rengøres med en tør og blød mikrofiberklud 
(medfølger).

 X Opbevar produktet på et rent og støvfrit sted, f.eks. i opbevaringsboksen.

Vask/udskiftning af støvbeskyttere af 3D-flet

 X Træk støvbeskytterne ud af ørekopperne, helst uden at berøre den 
derunder liggende omformer. 

 X Vask støvbeskytterne under rindende lunkent vand, og lad dem lufttørre.

 X Sæt støvbeskytterne i igen, og tryk kanterne forsigtigt under 
ørepolstringerne.

Udskiftning af ørepolstringer

 X Tag fat bagved under ørepolstringerne, og træk dem af. Vær opmærksom 
på, at metalnettet og den indvendige omformer i ørekopperne ikke bliver 
beskadiget.

 X Sæt den nye ørepolstring på hele vejen rundt ørekoppen for at fastgøre 
den.

Udskiftning af hovedpolstring

 X Hold fast i midten på hovedbåndet, og træk hovedpolstringen af begyn-
dende fra en side. 

 X Læg den nye hovedpolstring midt på hovedbåndet, og tryk låsetapperne 
fast fra midten. 
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Data og fakta

Data og fakta

Sendeområde HD 800: 14 - 44 100 Hz (-3 dB)
 6 - 51 000 Hz (-10 dB)

HD 800 S: 10 - 44 100 Hz (-3 dB)
 4 - 51 000 Hz (-10 dB)

Frekvenskarakteristik Hørestyrke-diffusfeltequalizer

Mærkeimpedans 300 

Lydtrykniveau ved 1 kHz 102 dB (1 Vrms)

Nom. permanent indgangseffekt Maks. 500 mW iht. EN 60-268-7

Total harmonisk forvrængning ≤ 0,02 % (1 kHz, 1 Vrms)

Modtrykskraft Ca. 3,4 N ± 0,3 N

Tilslutningstype på øret Øreomsluttende (circumaural)

Vægt Ca. 330 g (uden tilslutningsledning)

Stik HD 800: 6,3 mm-stereojack
HD 800 S: XLR-4 eller 6,3 mm-stereojack, 

afhængigt af den anvendte 
tilslutningsledning

Tilslutningsledning Forsølvet, iltfrit (OFC) kobberkabel, symmetrisk, 
skærmet, para-aramidfiberforstærket, 3 m

Driftstemperatur -10 °C til +55 °C

  

Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 2 års garanti på dette produkt. 

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås 
hos din Sennheiser-forhandler.

Overensstemmelse med følgende direktiver
• WEEE-direktiv (2012/19/EU)

Bortskaf det udtjente produkt ved at aflevere det på den lokale genbrugsstation. Hjælp med 
til at bevare det miljø, vi lever i.

CE-overensstemmelse
• RoHS-direktiv (2011/65/EU)
• EMC-direktiv (2014/30/EU)

Erklæringen kan findes på internetadressen www.sennheiser.com/download.

Overførselsmål for nom. hørestyrkediffusfelt

dB

Hz

HD 800
HD 800 S

Dine høretelefoners individuelle frekvensgang for hørestyrkediffusfeltet kan findes på den 
vedlagte USB-stick.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Publ. 08/16, 566665/A03
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