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Bezprzewodowe słuchawki S1 True Wireless zapewniają niesamowity
komfort, przejrzystość i wolność od kabli.

LEGENDARNE BRZMIENIE + IDEALNE DOPASOWANIE 
Po ponad 60 latach tworzenia legendarnych głośników postanowiliśmy 
wykorzystać nasze dziedzictwo audio, aby zrewolucjonizować przemysł 
słuchawek. Od 2007 roku tworzymy najbardziej innowacyjne słuchawki 
na rynku.

OWALNE NAKŁADKI DOUSZNE
W dokanałowych słuchawkach S1 True Wireless zastosowaliśmy nakładki 
douszne które idealnie dopasowują się do kształtu kanału słuchowego. 
Miękkie, owalne silikonowe nakładki gwarantują wygodne długotrwałe 
noszenie i doskonałą szczelność akustyczną dla idealnej izolacji hałasu 
i głębszego basu. W zestawie S1 załączono średnie i duże nakładki do-
szune, które będą odpowiednie dla większości słuchaczy.

PEŁEN BAS, DYNAMICZNY PRZETWORNIK
Dynamiczny przetwornik S1 True Wireless łączy wysoką moc wyjścio-
wą i pełne rozciągnięcie basów. Mniejsze moduły akustyczne pozwalają 
na głębsze dopasowanie i pewniejsze przyleganie, przez co bezpiecznie 
i wygodnie pozostaną w twoich uszach.

ŻYWOTNOŚĆ BATERII + ETUI Z ŁADOWARKĄ
Słuchawki S1 True Wireless oferują 5 godzin pracy na jednym nała-
dowaniu i do 16 dodatkowych godzin dzięki wyjątkowemu etui. Etui 
z tworzywa z wbudowaną ładowarką zapewni bezpieczne przechowy-
wanie słuchawek, gdy nie są używane.

DWA MIKROFONY
Dwa mikrofony zapewniają wyraźny dźwięk i redukują szumy otoczenia.

BLUETOOTH 5
Sygnał jest tak dobry, jak przewodowy dzięki wysokiej jakości kodekowi 
AAC, bez opóźnień podczas odtwarzania wideo.

ODPORNE NA POT / WODĘ
Stopień wodoszczelności IPX4 gwarantuje pracę nawet w wilgotnych 
i mokrych warunkach.

Konstrukcja słuchawki dokanałowe

Przetwornik dynamiczny

Średnica przetwornika 10 mm

Mikrofon podwójny z redukcją szumów 

Pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz

Tłumienie hałasu -82 dB

Wejście Bluetooth

Bateria (słuchawki) 45 mAh

Bateria (etui z ładowarką) 400 mAh

Żywotność baterii 5 godz. + 16 godz. etui

Czas ładowania słuchawek/etui 1.2 /1.5 godz.

Stopień wodoodporności IPX4

Kolory czarny

Wymiary (opakowania) 110 x 16,6 x 42,5 mm

Waga 5 g/słuchawka, 26 g etui

Akcesoria kabel USB, nakładki douczne M i L

Specyfikacje

Wersja Bluetooth 5.0

Profile HFP 1.7 HSP 1.2 A2DP 1.3 AVRCP 
1.6

Kodeki A2DP SBC, AAC 

Zasięg do 10 m

Zasilanie modułu 5V DC, 0.5 A

Stan baterii stan baterii iOS i Android

S1 TRUE WIRELESS
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Specyfikacje Bluetooth®


