
WYSOKIEJ JAKOŚCI DŹWIĘK HI-FI
Z MOCNYM BASEM

Specjalnie opracowane 10-milimetrowe przetworniki dyna-
miczne z dwuwarstwowymi membranami zapewniają czysty, 
pełnozakresowy dźwięk (5 Hz – 40 kHz). W uzyskaniu lepsze-
go brzmienia wysokich częstotliwości pomagają silikonowe 
wkładki douszne (w rozmiarach XS/S/M/L), które dopasowują 
się do dowolnego kształtu uszu i tworzą barierę dla dźwięków 
z zewnątrz. 

BLUETOOTH 5.0 I CLEAR VOICE CAPTURE

ATH-CKS5TW wyposażone są w moduł łączności bezprzewo-
dowej Bluetooth 5.0 i kompatybilne są z kodekami aptX oraz 
AAC. Użytkownik może sparować słuchawki z wieloma urzą-
dzeniami i zapamiętać je, co ułatwia nawiązywanie połączenia 
z już wcześniej sparowanym sprzętem. Ponadto słuchawki 
wykorzystują technologię Clear Voice Capture, która delikat-
nie redukuje hałas otoczenia, aby zwiększyć czystość dźwięku 
podczas połączeń telefonicznych. 

AŻ 45 GODZIN NIEZALEŻNOŚCI
OD ŹRÓDŁA PRĄDU

Wbudowane akumulatory (litowo-jonowe) po ich pełnym na-
ładowaniu pozwalają na 15 godzin ciągłej pracy. Dostarczane 
wraz ze słuchawkami etui z funkcją banku energii (akumulator 
litowo-polimerowy) umożliwia dwukrotne pełne doładowanie 
akumulatorów w słuchawkach, wydłużając łączny czas pracy 
do aż 45 godzin. Ładowanie słuchawek trwa ok. 2 godziny, 
etui ok. 3,5 godziny. Słuchawki dostarczane są z kablem  
USB-A/USB-C do ładowania. 

AUTO POWER ON/OFF , WBUDOWANE 
PRZYCISKI ZDALNEGO STEROWANIA

Korzystanie ze słuchawek ułatwia funkcja Auto Power On/Off. 
Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ich z etui 
i automatycznie wyłączają, po ponownym umieszczeniu 
w etui. Ponadto obsługę słuchawek, oprócz aplikacji 
Audio-Technica Connect, umożliwiają przyciski umieszczone 
na każdej ze słuchawek (odtwarzanie muzyki, odbieranie/koń-
czenie połączeń telefonicznych, regulacja poziomu głośności). 

SILIKONOWE PĘTLE 3D, ZGODNOŚĆ Z IPX2

Słuchawki ważą zaledwie ok. 8 g każda (waga etui wynosi 
60 g), dzięki czemu nie powodują zmęczenia nawet podczas 
całodziennego słuchania muzyki. Standardowo w zestawie 
dostarczane są silikonowe pętle 3D, które zwiększają pewność 
mocowania słuchawek w uszach. Ponadto ATH-CKS5TW są 
zgodne z certyfikatem IPX2, co oznacza ochronę przed kapią-
cą wodą, np. deszczem lub potem.  

ATH-CKS5TW
Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki 
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