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Rodzaj słuchawek dokanałowe

Typ przetwornika dynamiczny

Przetwornik 5.0 mm

Pilot / mikrofon cVc® 6.0 zintegrowany z mikrofonem

Pasmo przenoszenia 10 Hz - 19 kHz

Redukcja szumów  -22 dB

Wejście Bluetooth®

Kolor czarny

Akumulator 110 mAh, 8 godz

Specyfikacje 
Bluetooth®

wersja: Bluetooth 4.0
profile: Multipoint A2DP, AVRCP, Multipoint HFP 
Kodeki A2DP: SBC, AAC®, aptX®

Zasięg: do 10 m
Napięcie wejściowe: 5V DC, 0.5 A
Status akumulatora: iOS Battery Status Monitor

Specyfikacje

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE DLA AKTYWNYCH 
Słuchawki bezprzewodowe Klipsch R5 to słuchawki Bluetooth dosko-
nale spełniające wymogi aktywnego trybu życia. Nasze opatentowane, 
komfortowe wkładki douszne i miniaturowe przetworniki zapewniają 
pewne dopasowanie słuchawek i wygodę korzystania nawet przez wiele 
godzin. Co więcej, klasa wodoszczelności IPX4 zapewnia słuchawkom 
bezprzewodowym R5 odporność na pot, wilgoć i deszcz.

PEŁNE BASY, DYNAMICZNY PRZETWORNIK
Zaprojektowany od podstaw z myślą o wysokiej wydajności przy najmniej-
szym rozmiarze, dynamiczny przetwornik R5 łączy dużą moc i pełne roz-
ciągnięcie basów.

OPATENTOWANY KOMFORT
Słuchawki dokanałowe Klipsch wykorzystują opatentowane wkładki do-
kanałowe zaprojektowane w zgodzie z anatomią ludzkiego ucha. Mięk-
kie owalne wkładki silikonowe zmniejszają zmęczenie ucha i zapewniają 
wyjątkowe uszczelnienie dla doskonałej izolacji hałasów otoczenia i nie-
zrównanych niskich tonów. Bezprzewodowe słuchawki R5 pozostaną 
w Twoich uszach, niezależnie od tego, co robisz dzięki opatentowanym 
owalnym wkładkom dokanałowym, wkładkom piankowym z pamięcią 
lub opcjonalnym nakładkom, wybierz najwygodniejszą dla Ciebie opcję. 

8 GODZIN CZASU PRACY AKUMULATORA I KLAROWNOŚĆ GŁOSU
Pojedynczy akumulator litowo-jonowy bezprzewodowych słuchawek R5 
zapewnia ponad osiem godzin słuchania muzyki i odbierania połączeń. Zin-
tegrowany mikrofon cVc® automatycznie poprawia klarowność głosu i ak-
tywnie redukuje hałas otoczenia, aby zapewnić głośne i wyraźne rozmowy.

ZAAWANSOWANY PILOT Z 3 PRZYCISKAMI
Umożliwia płynną kontrolę nad muzyką oraz połączeniami telefonicznymi. 
Pilot współpracuje z większością smartfonów, w tym urządzeniami z sys-
temem Android i Apple. By przywołać asystenta głosowego w telefonie,
wystarczy nacisnąć dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.

BLUETOOTH 4.2
Dzięki kodekom wysokiej jakości aptX i AAC, sygnał jest tak dobry, jak 
przy korzystaniu z połączenia przewodowego, bez opóźnień podczas od-
twarzania wideo. Bezprzewodowe słuchawki R5 pozwalają na korzystanie 
wielopunktowe, dzięki czemu można z nimi sparować jednocześnie dwa 
urządzenia.

WKŁADKI COMPLY™ COMFORT TS-100 W ZESTAWIE
W zestawie znajduje się para wkładek piankowych Comply™ Comfort  
TS-100 pozwalających uzyskać idealne indywidualne dopasowanie i bez-
pieczne umieszczenie w kanale słuchowym. Słuchawki nie wypadną z ucha 
nawet podczas maratonu.

R5 WIRELESS


