
Słuchawki
Rodzaj Zamknięte dynamiczne

Średnica przetwornika 45 mm

Pasmo przenoszenia 5 do 50 000 Hz

Czułość 101 dB/mW

Impedancja 36 Ω

Dołączone akcesoria przewód 1,2 m (3,5 mm 3-biegunowy do A2DC),
przewód 1,2 m do zbalansowanego połączenia 
(4,4 mm 5-biegunowy do A2DC), 
etui ochronne

Specyfikacja

Nowa generacja cenionych słuchawek high-res dla miłośników audio

ATH-MSR7b jest udoskonaloną wersją najpopularniejszego modelu z serii Sound Reality -  
ATH-MSR7. Jako konstrukcja reprezentująca linię Sound Reality, nowy model dziedziczy cenioną 
na całym świecie charakterystykę dźwiękową swojego poprzednika, wnosząc wiele udoskonaleń w 
zakresie komfortu użytkowania. Zaprojektowany tak, aby odtwarzać  
najwyższej jakości dźwięk dostarczany przez najnowocześniejsze cyfrowe odtwarzacze 
audio za pośrednictwem zbalansowanego połączenia A2DC. 

Kluczowe funkcje
•  Przetworniki True Motion o średnicy 45 mm z membraną pokrytą diamentopodobną powłoką. 
•  Rezystor z siatką akustyczną ze stali nierdzewnej udoskonala odpowiedź wysokich częstotliwości, 

podczas gdy basowy rezystor akustyczny zapewnia precyzyjną odpowiedź niskich tonów. 
•  Dwa odłączane proste przewody typu Y o długości 1,2 m ze złączam A2DC w słuchawkach:  

jeden z 5-biegunową zbalansowaną wtyczką mini 4,4 mm, drugi z 3-biegunowym stereofonicznym 
złączem mini 3,5 mm. 

• Etui ochronne. 

Najważniejsze cechy
•  Uznane przez krytyków słuchawki stworzone i zaprojektowane w Japonii dla aktywnych  

miłośników muzyki. 
•  Ciesz się dźwiękiem high-res w dowolnym miejscu i czasie dzięki nowej, lekkiej  

konstrukcji przenośnej. 
•  Możliwość połączenia MSR7b z najnowszymi odtwarzaczami audio, aby stworzyć doskonały 

przenośny zestaw odsłuchowy. 
•  Nowa pianka z funkcją pamięci, wypełniająca muszle słuchawek, gwarantuje wyższy komfort, 

umożliwiając dłuższy odsłuch muzyki. 
• Dostępne w kolorze czarnym i brązowym. 

ATH-MSR7b
PRZENOŚNE SŁUCHAWKI HIGH-RES

Zdaniem naszego eksperta:
•  Bazując na koncepcji dźwięku i wzornictwa odnoszącego sukcesy poprzednika,  

modelu ATH-MSR7, słuchawki ATH-MSR7b tworzą nową generację przenośnego  
sprzętu audio wysokiej klasy. 

•  Liter „b” w nazwie produktu oznacza zbalansowany, ATH-MSR7b przygotowane są do 
zbalansowanego połączenia, które wykorzystywane jest w przypadku najnowszych i najbardziej 
zaawansowanych mobilnych urządzeniach audio. 

•  Przetworniki True Motion o średnicy 45 mm z membraną pokrytą diamentopodobną powłoką,  
aby udoskonalić odwzorowanie wysokich częstotliwości. 

•  Wielowarstwowa powietrzna technologia tłumienia zapewnia doskonałą czystość dźwięku  
poprzez redukcję niepożądanych wibracji i kontrolowanie przepływu powietrza. 

•  Nowo wdrożone złącza 4,4 mm zapewniające stabilne połączenie z przenośnymi urządzeniami 
audio najwyższej klasy. 

•  Udoskonalony pałąk nagłowny redukuje poziomą siłę nacisku, zwiększając komfort podczas 
długiego słuchania muzyki.

• Zmniejszona o 20 proc. waga słuchawek zwiększa użyteczność. 

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl


