
ATH-ANC700bt
Bezprzewodowe słuchawki z aktywną 
redukcją hałasu

Słuchawki
Rodzaj aktywna redukcja hałasu (ANC)

Średnica przetwornika 40 mm

Pasmo przenoszenia 5 - 40 000 Hz

Czułość 98 dB/mW (aktywny układ ANC)*1 / 95 dB/mW (nieaktywny układ ANC)*1

Impedancja 150 Ω (aktywny układ ANC)*1 / 35 Ω (nieaktywny układ ANC)*1

Bateria bateria litowo-polimerowa 3,7 V

Czas pracy
ciągłe połączenie (odtwarzanie muzyki): maks. ok. 25 godzin (aktywny Bluetooth 
i ANC)*2, maks. ok. 30 godzin (aktywny Bluetooth)*2, maks. ok. 45 godzin (aktywny 
ANC)*2

Waga 250 g

Dołączone akcesoria kabel USB do ładowania  (30 cm USB typ A / mikro USB typ B), kabel z pozłacanym 
złączem stereo mini-jack (1,2 m / 3,5 mm / 2,5 mm), etui ochronne

Czas ładowania 5 godzin

Mikrofon
Rodzaj elektretowy

Charakterystyka kierunkowości wielokierunkowa

Pasmo przenoszenia 50 - 4 000 Hz

Czułość obwodu otwartego (minus) 44 dB (1 V/Pa, przy 1 kHz)

Bluetooth*
Wersja Bluetooth 4.1

*1 Przy połączeniu przewodowym. 
*2 Powyższe dane zależą od warunków pracy.
Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

Po sukcesie, jaki odniosła pierwsza generacja serii Quietpoint, teraz Audio-Technica za 

pośrednictwem modelu ATH-ANC700BT przedstawia drugą generację, zaprezentowaną 

podczas CES 2018 w Las Vegas. ATH-ANC700BT to pierwsze bezprzewodowe słuchawki 

wokółuszne z aktywną redukcją hałasu w gamie produktowej Audio-Techniki, w ramach 

serii Quietpoint - która swoją sławę zawdzięcza wydajnej technologii redukcji hałasu. 

Najważniejsze cechy
• Redukcja hałasu gwarantująca komfortowy odsłuch w głośnym otoczeniu.

• Wykorzystująca sprzężenie zwrotne autorska technologia redukcji hałasu. 

• Zaawansowane przetworniki (40 mm) zapewniające doskonały pełnozakresowy dźwięk.

• Obsługa high-res audio przy połączeniu przewodowym.

• Intuicyjne sterowanie dotykowe do zarządzania odtwarzaniem muzyki i połączeniami telefonicznymi.

• 25 godzin ciągłej pracy na baterii w trybie bezprzewodowym i z redukcją hałasu.

• 30 godzin pracy w trybie bezprzewodowym Bluetooth.

• Wbudowany mikrofon umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych.

• Ultramiękkie kołnierze wokółuszne zapewniające komfort podczas użytkowania.

• Składana na płasko konstrukcja ułatwiająca przewożenie słuchawek.


