
ATH-ANC900BT
Bezprzewodowe słuchawki z redukcją hałasu

Słuchawki
Rodzaj Aktywna redukcja hałasu (ANC)
Średnica przetwornika 40 mm
Pasmo przenoszenia 5 - 45 000 Hz
Maksymalna moc wejściowa 1000 mW

Czułość 103 dB/mW (z włączoną redukcją hałasu)
100 dB/mW (z wyłączoną redukcją hałasu)

Impedancja 35 Ω
Akumulator 3,7 V litowo-polimerowy, prąd stały
Czas pracy Maks. ok. 60 godzin (aktywna redukcja hałasu)
Waga Ok. 263 g

Dołączone akcesoria
Kabel USB do ładowania (30 cm)
USB typ A/Mikro-USB typ B
Kabel (1,2 m z pozłacanym wtykiem stereo mini-jack 3,5 mm, w kształcie litery L)

Czas ładowania 5,5 godziny

Mikrofon
Rodzaj Elektretowy
Charakterystyka kierunkowości Dookólna
Pasmo przenoszenia 50 - 4 000 Hz
Czułość mikrofonu -44 dB (1 V/Pa przy 1 kHz)

Bluetooth
Wersja Bluetooth 5.0
Wyjście <10 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 Qualcomm aptX, AAC, SBC
Pasmo transmisji 20 - 20 000 Hz

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

Słuchawki bezprzewodowe z inteligentną funkcją redukcji hałasu
ANC900BT są zaawansowanymi słuchawkami Bluetooth z układem redukcji hałasu, opraco-
wanymi przez firmę Audio-Technica, będącymi efektem połączenia specjalistycznej wiedzy 
projektantów z zakresu audio z hybrydową cyfrową redukcją hałasu.  

Najważniejsze cechy
• Zaawansowane słuchawki Bluetooth z hybrydowym cyfrowym układem redukcji hałasu. 
• Kontrola poziomu redukcji hałasu za pomocą trzech trybów, w tym tryb samolotowy. 
• 35 godzin pracy na baterii (z włączoną łącznością Bluetooth i redukcją hałasu).  
• Łączność Bluetooth 5.0 z dotykowym sterowaniem wbudowanym w muszlę słuchawki,

ułatwiającym odbieranie połączeń telefonicznych, odtwarzanie muzyki i regulowanie poziomu głośności.  
• Przełączana funkcja „hear-through” pozwalająca szybko usłyszeć dźwięki otoczenia

(rozmowę, komunikaty na lotnisku lub stacjach kolejowych, itd.) 
• Możliwość spersonalizowania wrażeń odsłuchowych poprzez aplikację Audio-Technica Connect. 
• Przetworniki 40 mm wyposażone w membrany z warstwą diamentopodobną (DLC),

zapewniające doskonały, pełnozakresowy dźwięk. 
• Kabel 1,2 m do przewodowego połączenia w przypadku braku możliwości korzystania

z łączności Bluetooth, niskiego poziomu naładowania akumulatora lub gdy pożądana jest jakość high-res. 
• Kompatybilne z kodekami Qualcomm aptX, AAC i SBC, aby zapewnić wysoką jakość dźwięku. 
• Doskonały komfort użytkowania i izolacja od hałasu dzięki muszlom wokółusznym

z miękkiej pianki z efektem pamięci. 
• Składana konstrukcja i etui ochronne ułatwiające transport słuchawek. 

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.


