
ATH-ANC100BT
Bezprzewodowe słuchawki douszne z układem redukcji hałasu

Słuchawki
Rodzaj Aktywna redukcja hałasu (ANC)
Średnica przetwornika 12 mm
Pasmo przenoszenia 20 - 24 000 Hz
Czułość 103 dB/mW (aktywny układ ANC) / 102 dB/mW (nieaktywny układ ANC)
Impedancja 16 Ω
Akumulator 3,7 V litowo-polimerowy, prąd stały

Czas pracy Maks. ok. 10 godzin (aktywny Bluetooth i redukcja hałasu)
Maks. ok. 20 godzin (aktywna redukcja hałasu)

Waga Ok. 30 g

Dołączone akcesoria

Kabel USB do ładowania (30 cm)
USB typ A/Mikro-USB typ B
Kabel (0,6 m z pozłacanym wtykiem stereo mini-jack 3,5 mm, w kształcie litery L)
Etui ochronne
Wkładki douszne (XS, S, M, L), wkładki Comply™ (M)

Czas ładowania Ok. 3 godziny

Mikrofon
Rodzaj Elektretowy
Charakterystyka kierunkowości Dookólna
Pasmo przenoszenia 50 - 4 000 Hz
Czułość mikrofonu -36 dB (1 V/Pa przy 1 kHz)
Zakres temperatury 5 - 40 st. C

Bluetooth
Wersja Bluetooth 4.2
Wyjście <4,9 mW EIRP
Zasięg działania Ok. 10 m
Pasmo częstotliwości 2,402 GHz do 2,480 GHz
Metoda modulacji FHSS
Kompatybilne profile Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Wspierany kodek SBC
Pasmo transmisji 20 - 20 000 Hz

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

Odkryj bogactwo dźwięku
Zaprojektowane w Tokio w Japonii i wyposażone w wydajny układ redukcji 
hałasu oraz łączność Bluetooth, słuchawki ATH-ANC100BT zapewniają 
niesamowite dźwiękowe emocje.  

Najważniejsze cechy
 • Douszne słuchawki Bluetooth z układem redukcji hałasu. 
 • Do 10 godzin ciągłego korzystania z funkcji Bluetooth i redukcji hałasu po pełnym naładowaniu akumulatora.
 • Wygodna konstrukcja z kompaktowymi obudowami zapewniającymi wyższy komfort użytkowania.
 • Moduł zdalnego sterowania do zarządzania głośnością i odtwarzaniem muzyki oraz odbierania połączeń

telefonicznych z klipsem pozwalającym na łatwe przyczepienie do ubrania lub torby.
 • Mocne przetworniki 12 mm gwarantujące doskonałe odwzorowanie dźwięku. 
 • Kabel 1,2 m do przewodowego połączenia w przypadku braku możliwości korzystania z łączności

Bluetooth lub niskiego poziomu naładowania akumulatora. 
 • Słuchawki dostarczane są z różnymi wkładkami silikonowymi, w tym parą ekskluzywnych wkładek Comply™,

aby zapewnić komfort i bezpieczne dopasowanie podczas długiego słuchania muzyki. 
 • W zestawie kabel USB do ładowania i etui ochronne. 

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.


