
Focal Bathys Słuchawki Bezprzewodowe Wokółuszne
Zamknięte Salon Poznań

Cena: 3 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: szary

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Wokółuszne Słuchawki Zamknięte Focal Bathys
 
Bathys to pierwsze bezprzewodowe słuchawki z ANC - aktywną redukcją szumów i dźwiękiem o HiFi! Zaprojektowane z
wykorzystaniem technologii z najlepszych słuchawek Focal, wykonane we Francji przetworniki głośnikowe w kształcie litery
M z aluminiowo-magnezową kopułką zapewniają szczegółową, precyzyjną i dynamiczną reprodukcję dźwięku. Dzięki baterii
o żywotności ponad 30 godzin i aktywnej redukcji hałasu, Bathys zanurzają słuchacza w głębokiej ciszy, optymalizując jego
doznania słuchowe. Ich konstrukcja idzie w ślady high-endowych słuchawek Focal. W połączeniu z doskonałymi
materiałami, takimi jak magnez na zausznikach, prawdziwa skóra na pałąku czy aluminium dla solidnej konstrukcji,
rezultatem jest niezrównany komfort dla każdego kształtu głowy.

Zaprojekto wane, aby być lżejszymi, bardziej kompaktowymi i ergonomicznymi, słuchawki Bathys są idealnym towarzyszem
podróży. Szeroki wybór wejść, przycisków sterujących i zintegrowanych asystentów głosowych pozwala słuchaczom
zapomnieć o swoim smartfonie i cieszyć się czystymi doznaniami muzycznymi gdziekolwiek się znajdują.

 

Specyfikacje:

typ: słuchawki bezprzewodowe z zamkniętymi plecami i aktywną redukcją szumów
technologia Bluetooth®: 5.1 Multipoint
zasięg Bluetooth®: >15m
zakres częstotliwości Bluetooth®: 2402MHz - 2480Mhz
kodeki audio: SBC, AAC, aptX™ Adaptive, aptX™
żywotność baterii: 30 godzin pracy z redukcją szumów Bluetooth®, 35 godzin tryb jack, 42 godziny USB DAC
asystenci głosowi: Asystent Google, Amazon Alexa
inne funkcje: Google Fast Pair
przetworniki: 1 5/8" (40mm) aluminiowo-magnezowa kopułka w kształcie litery "M", wyprodukowana we Francji
pasmo przenoszenia: 15Hz do 22kHz
zniekształcenia harmoniczne: <0,2% @1kHz
mikrofony: 8
dołączona torba transportowa: 240 x 210 x 70 mm
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aplikacja sterująca: Focal & Naim, kompatybilna z systemami iOS i Android
połączenia: Bluetooth® / jack 3,5 mm / USB-C®
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