
BARDZO DOBRY DŹWIĘK 
Wewnątrz kompaktowych obudów projektanci umieścili specjal-
nie zaprojektowane przetworniki o średnicy 5,8 mm, odtwarzające 
dźwięk z zakresu 20 Hz – 20 kHz. Ergonomicznie zaprojektowane, 
ATH-CK3TW naturalnie dopasowują się do kształtu uszu i z racji 
niewielkiej konstrukcji są bardzo łatwe do przewożenia. W dokładnym 
dopasowaniu pomagają elastyczne wkładki silikonowe (XS/S/M/L). 

AUTO POWER ON/OFF, DOTYKOWE 
PANELE STEROWANIA
Korzystanie ze słuchawek ułatwia funkcja Auto Power On/Off. 
Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ich z etui i automa-
tycznie wyłączają, po ponownym umieszczeniu w etui. W codziennym 
użytkowaniu doskonale sprawdzają dotykowe panele znajdujące 
się na każdej ze słuchawek. To intuicyjne rozwiązanie, które ułatwia 
sterowanie odtwarzaniem muzyki, połączeniami telefonicznymi 
i głośnością. 

BLUETOOTH 5.0 I CLEAR VOICE CAPTURE
Podobnie jak ATH-CKS5TW, model ATH-CK3TW wykorzystuje 
łączność bezprzewodową Bluetooth 5.0 i kompatybilne są z kodekiem 
aptX, co pomaga zachować wysoką jakość dźwięku. Ponadto słu-
chawki można sparować słuchawki z wieloma urządzeniami i zapamię-
tać je, ułatwiając dzięki temu nawiązywanie połączenia z już wcześniej 
sparowanym sprzętem. Z kolei układ Clear Voice Capture delikatnie 
redukuje hałas otoczenia i dzięki temu zwiększa przejrzystość dźwię-
ku podczas rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu słuchawek. 

ZGODNOŚĆ Z IPX2
Słuchawki ważą zaledwie ok. 4,7 g każda (waga etui wynosi 49,7 g), 
dzięki czemu nie powodują zmęczenia nawet podczas całodziennego 
słuchania muzyki. Ponadto ATH-CK3TW są zgodne z certyfikatem IPX2, 
co oznacza ochronę przed kapiącą wodą, np. deszczem lub potem.

NAWET 24 GODZINY NIEZALEŻNOŚCI OD 
ŹRÓDŁA PRĄDU
Słuchawki wyposażone są w litowo-jonowe akumulatory, które po 
pełnym naładowaniu umożliwiają sześć godzin ciągłego odtwarzania 
dźwięku. W zestawie ze słuchawkami znajduje się etui pełniące rów-
nież funkcję banku energii (akumulator litowo-polimerowy), zapewnia-
jący łączny czas pracy 24 godziny bez dostępu do źródła prądu. Łado-
wanie odbywa się poprzez kabel USB-A/USB-C  i trwa ok. 2 godziny 
w przypadku słuchawek oraz ok. 2,5 godziny w przypadku etui. 
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KOMPATYBILNOŚĆ Z ASYSTENTEM
GŁOSOWYM
Korzystaj ze sterowania głosowego twojego smartfona, dzięki czemu 
będziesz mógł komunikować się z Siri lub asystentem Google podczas 
ruchu. Wygodny asystent głosowy pozwala schować urządzenie audio 
do kieszeni. 


