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Listen Wireless® to nowy model słuchawek z serii Listen. Łączą one w sobie wszystkie zalety słuchawek klasy 
premium z udogodnieniami bezprzewodowych słuchawek wyposażonych w technologię Bluetooth®. Doskonała 
redukcja hałasu to zasługa zamkniętego designu i dużych nauszników gwarantujących doskonałą jakość 
akustyczną, nawet w hałaśliwych miejscach. Wrażliwa na ciepło pianka o wysokiej gęstości oferuje niezwykły 
komfort słuchania. Listen Wireless® to również doskonała dynamika, mocne basy i doskonały balans tonalny. 
Bezprzewodowa technologia oferuje daleki zasięg działania. Listen Wireless® to słuchawki klasy premium, 
wolne od ograniczeń tradycyjnych słuchawek, powstałe z myślą o wolności słuchania utworów w wysokiej 
rozdzielczości.

Punkty kluczowe
• Przenośne, lekkie, komfortowe słuchawki doskonale izolujące
• Nowoczesna technologia stożka oferująca wyjątkową jakość dźwięku
• Technologia Bluetooth® 4.1 zapewniająca łączność do 15 metrów
• Czas pracy do 20 godzin
• Kompatybilny ze wszystkimi smartfonami
• System podwójnego mikrofonu “Clear Voice Capture” dla jeszcze lepszej jakości rozmów

Dołączone akcesoria
• Etui
• Odczepiany przewód z wejściem mini jack
• Przewód USB

Dostępne w czarnym kolorze z wykończeniem High Gloss

Kontrola głośności

Ultra elastyczny pałąk z miękkim materiałem dotykowym 
zapewnia jeszcze większą wygodę i lepszy środek ciężkości.

Kontrola połączeń 
i muzyki

Wrażliwa na ciepło pianka 
o wysokiej gęstości, 22 
mm grubości

Łączność Bluetooth®

Wejście typu Jack
Port USB

Wielokierunkowy mikrofon

Typ
Cyrkulacyjne, zamknięte słuchawki 
nauszne

Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth®

4.1

Zasięg > 15m

Bateria Up to 20h

Impedancja 32Ω

Czułość 122dB SPL @ 1kHz – / 1Vrms 

THD @ 1kHz / 100dB SPL < 0.4%

Pasmo przenoszenia 15Hz -22kHz

Przetwornik
Elektrodynamiczny (137/64“)  
Mylar Titanium

Mikrofony
2 wielokierunkowe  
(Clear Voice Capture) 

Waga netto 300g



913/32" 
239mm

811/32" 
(212mm)

43/8" 
(111mm)

LISTEN WIRELESS®
Arkusz danych produktu

Zestawienie Listen Wireless

Kod pozycji ESPICAS111-BL001

Kod EAN

Kod UPC-A

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) 913/32" x 811/32" x 43/8" / 239 x 212 x 111mm

Waga netto 300g

Wym. głównego kartonu (dł. x szer. x wys.) 5 Listen – 1015/64 x 91/16 x 2253/64 / 260 x 230 x 580cm

Waga głównego kartonu 5.5kg


