
Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition
Bezprzewodowe Słuchawki Dokanałowe Bluetooth Salon
Poznań

Cena: 1 099 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Typ: Słuchawki dokanałowe

Łączność: Bezprzewodowa
(bluetooth)

Konstrukcja: Zamknięta

Pasmo przenoszenia
(Hz): 10 - 19000

Pilot i mikrofon: Tak

Redukcja szumów: Tak

OPIS PRODUKTU

Słuchawki Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition
McLaren Edition to specjalna edycja modelu T5 II True Wireless Sport. Firma Klipsch jest oficjalnym partnerem audio F1™
Team.

Klipsch i McLaren nawiązały współpracę opartą na technologii i stworzoną z myślą o najwyższej jakości. Ich celem było
zaprojektowanie eleganckich, praktycznych, wysokiej jakości słuchawek, które cechuje odporność na warunki zewnętrzne,
wyjątkowy design oraz przepiękne brzmienie.

Słuchawki zapewniają niesamowity komfort, czystą barwę i swobodę, dzięki czemu możesz cieszyć się muzyką przez cały
dzień.
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Legendarny dźwięk i idealne dopasowanie

Po ponad 60 latach tworzenia legendarnych głośników, wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w audio, aby
zrewolucjonizować przemysł słuchawek. Od 2007 roku tworzymy najbardziej innowacyjne słuchawki na rynku. 

Ta sama, zaawansowana inżynieria akustyczna oraz wzornictwo naszych legendarnych głośników przeniesiona została do
produkcji słuchawek z serii T5 i T5 II. Zaprojektowano je z myślą o niesamowitej wydajności i najlepszym brzmieniu.

Opatentowane dopasowanie

Słuchawki douszne Klipsch wykorzystują opatentowane wkładki dokanałowe, które zostały zaprojektowane tak, aby
dokładnie osadzały się w kanale słuchowym. Są miękkie, owalne i silikonowe. Zmniejszają efekt "zmęczenie ucha",
zapewniają najwyższy komfort i doskonałe uszczelniają od hałasu zewnętrznego.

Dynamika i mocny bass

Zaprojektowane od podstaw, nowe przetworniki T5 II True Wireless łączą w sobie wysoką moc wyjściową, niezrównany
bass i to wszystko w bardzo małej obudowie. Przetworniki T5 drugiej generacji wykorzystują całkowicie nową membranę o
minimalnej grubości. Zwiększają klarowność, poprawiają jakość dźwięku w całym paśmie częstotliwości.

Wydajny akumulator + etui z ładowarką 

Wbudowany w T5 II True Wireless akumulator zapewnia do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu i do 24 dodatkowych
godzin dzięki etui z ładowarką i power bankiem. Elegancka metalowa obudowa etui nie tylko ładuje słuchawki, ale również
chroni je, gdy nie są używane. Wbudowany system usuwania wilgoci sprawia, że słuchawki są suche i czyste. Etui można
ładować bezprzewodowo za pomocą dowolnej, bezprzewodowej podkładki indukcyjnej. 

Usłysz otoczenie 

Ten tryb został zaprojektowany tak, aby dźwięk ze świata zewnętrznego docierał do Twoich uszu, dzięki czemu wiesz, co
się wokół Ciebie dzieje.

Mikrofony cVc

Cztery zintegrowane mikrofony z cVc® automatycznie zwiększają czystość głosu i aktywnie redukują hałas otoczenia.
Zapewniają głośne i wyraźne połączenia.

Cyfrowy asystent głosowy

Natychmiast uruchom swojego asystenta głosowego jednym naciśnięciem.

Zewnętrzna antena wzmacniająca sygnał

Zapewnia wysokiej jakości, bezproblemowe połączenie między słuchawkami a urządzeniem

Bluetooth 5

Słuchawki wyposażone zostały w odbiornik Bluetooth v 5.0. Dzięki możliwości obsługi kodeków wysokiej jakości (aptX i
AAC), sygnał jest tak dobry, jak w słuchawkach przewodowych. Bez opóźnień podczas odtwarzania. 

Odporne na pot / wodę

Stopień ochrony IP67 oznacza, że te słuchawki i etui wytrzymają zmienne warunki pogodowe.

Dane techniczne:
Typ przetwornika: dynamiczny
Konstrukcja: zamknięte, ruchoma cewka przetwornika
Rodzaj słuchawek: dokanałowe
Pasmo przenoszenia: 10Hz - 19kHz
Tłumienie hałasu: -22dB
Obsługiwane profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7
Waga: 12,3 g (słuchawki), 80,2 g (ładowarka)
Akcesoria: Kabel USB A-C, etui (ładowarka z akumulatorem), wymienne wkładki douszne
Wersja bluetooth: 5.0
Rodzaj zasilania: Micro USB
Pojemność akumulatora: 50 mAh x 2 (w słuchawkach), 360 mAh (etui - ładowarka)
Czas pracy na akumulatorze: do 8 godzin (plus zapas energii w etui na 24 godziny)
Zasięg działania [m]: do 10
Slot kart micro SD: Nie
Rozmowy telefoniczne: Tak

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58



Kodek AAC: Tak
Kodek aptX: Tak
Inne kodeki: A2DPSBC
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