
Dlaczego Audeze Mobius są wyjątkowe i czym różnią się od innych 
słuchawek? 
 
Słuchawki Mobius wyposażono w najnowsze technologie (wymienione poniżej), 
których kombinacja sprawia, że potrafią stworzyć rzeczywisty dźwięk 3D i zapewnić 
użytkownikowi spektakularne, kinowe emocje. 

 Przetworniki planarne zoptymalizowane pod kątem dźwięku przestrzennego 

 Zaawansowany algorytm emulacji dźwięku 3D, który pozwala na śledzenie 
ruchów głowy w wielu wymiarach za pomocą wysokiej jakości akcelerometru 
i żyroskopu 

 Szczegółowa kalibracja pola dźwiękowego dopasowana do geometrii głowy 
użytkownika  

 Indywidualne dopasowanie rozmiaru pola dźwiękowego 

 Wsparcie dla trybów surround 
 
Audeze Mobius to słuchawki typu plug-and-play, które zapewnia Ci najwyższej 
jakości dźwięk gdziekolwiek je zabierzesz – niezależnie czy użyjesz gniazda USB-C, 
analogowego (3.5mm) czy bezprzewodowej transmisji Bluetooth (kodeki 
AAC/LDAC). Mobius zapewnią doświadczenie prawdziwego dźwięku 3D tożsame z 
tym, jak doświadczamy trójwymiarowości dźwięku w świecie rzeczywistym. Dzięki 
temu usłyszysz swojego skradającego się przeciwnika w grze dokładnie za swoimi 
plecami, tak jakby stał tuż za Tobą!   
 
Czy potrzebuję do słuchawek Mobius jakiegoś specjalnego oprogramowania, 
aby skorzystać z ich nadzwyczajnych funkcjonalności? 
 
Nie, to nie jest konstrukcja typu zakoduj/odkoduj. Mobius to słuchawki 
zaprojektowane dokładnie tak, aby być urządzeniem typu plug-and-play. Istnieje 
jednak aplikacja dla systemu Windows, aby użytkownicy, którzy tego potrzebują, 
mieli możliwość zmian w ustawieniach dźwięku. Ta aplikacja będzie działać bez 
konieczności instalowania zewnętrznych kodeków czy innego oprogramowania. 
Aplikacja pozwoli na zmiany w celu indywidualnego dopasowania np. geometrii głowy 
czy rozmiaru pola dźwiękowego, a także na aktualizacje oprogramowania w 
przyszłości.  
 
Czy mogę używać Mobius do innych rzeczy niż gry? 
 
Jak najbardziej! Możesz słuchać muzyki, oglądać filmy z dźwiękiem przestrzennym 
5.1 lub 7.1, miksowanie i masterowanie muzyki (zwłaszcza wielokanałowej) czy 
tworzenie contentu dla aplikacji VR/AR. Mobius świetnie sprawdza się również do 
telekonferencji (SKYPE, Disxord, TeamSpeak) a także wideo-rozmów przez 
FaceTime na twoim iPhone. Słuchawki Mobius zostały zaprojektowane tak, aby 
dostarczać to samo pasmo przenoszenia co słuchawki serii LCD i świetnie sprawdzą 
się do wszystkich innych zastosowań poza grami! 
 
Czy słuchawki Mobius będą działać także z konsolami 
Xbox/Playstation/Switch? 
 
Tak, słuchawki Mobius można podłączyć do konsol za pomocą wejścia analogowego 
lub Bluetooth jeśli to możliwe. Gniazdo USB z konsolami nie będzie jednak działać. 



Przy połączeniu analogowym i Bluetooth nadal jednak możesz korzystać z 
algorytmów śledzenia ruchów głowy i emulacji przestrzennej.   
 
Czy mogę wyłączyć tryb 3D? 
 
Tak. Wszystkie funkcje dźwięku 3D mozna wyłączyć I używać Mobius jak każdych 
innych słuchawek planarnych Audeze.   
 
Czy do słuchawek jest dołączony mikrofon? 
Tak. Mikrofon podłączany jest do słuchawek za pomocą standardowego wtyku 
3.5mm typu TRRS. Możesz go w każdej chwili odłączyć.   
 
Jak długa jest praca na baterii i ile trwa jej ładowanie? 
 
Bateria starcza na około 10 godzin pracy z uruchomionym trybem 3D. Przy użyciu 
przewodu USB słuchawki będą ładowały się nieustannie podczas korzystania. Czas 
ładowania to około 3 godzin o 0 do 100% (ładowarka 1.0 Amp, słuchawki 
wyłączone). 
 
Z jakiego materiału wykonane są nauszniki i pałąk? Czy nauszniki są 
wymienialne? 
 
Nauszniki i pałąk wykonano ze sztucznej skóry z wypełnieniem typu „memory foam”. 
Nauszniki są wymienialne.  
 
Czy słuchawki będą działały z moim telefonem Android przez złączę USB-C? 
 
Testowaliśmy Mobius z takimi telefonami jak Google Pixel, Samsung Galaxy s9, 
Razer i telefony Sony z gniazdem USB-C. Nie gwarantujemy jednak działania z 
wszystkimi modelami telefonów Android ponieważ każdy producent stosuje inny 
sposób implementacji dźwięku przez USB. Słuchawki Mobius zadziałają także z 
iUrządzeniami poprzez adapter (USB camera adapter).  
 
Czy Mobius zadziałają z moim iPhone? 
 
Słuchawki można podłączyć do iPhone za pomocą przejściówki Lightning-to-USB 
(camera adapter).  
 
Mój telefon ma tylko port micro USB. Jak mogę podłączyć do niego słuchawki 
Mobius?  
 
Skorzystaj z adaptera micro USB – USB-C (nie dołączony do słuchawek). 
 
Jakie profile Bluetooth są obsługiwane przez Mobius? 
 
SBC, AAC oraz LDAC. 
 
 


