
ATH-L5000
Słuchawki dynamiczne high-fidelity

Słuchawki
Rodzaj Zamknięte dynamiczne
Średnica przetwornika 58 mm
Pasmo przenoszenia 5 - 50 000 Hz
Czułość 100 dB/mW
Impedancja 45 Ω
Waga Ok. 480 g

Dołączone akcesoria
Kabel 3,0 m ze złączem jack 6,3 mm-A2DC
Kabel zbalansowany 3,0 m z 4-pinowym złączem XLRM-A2DC
Etui ochronne

Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl

Najwyższa jakość dźwięku
To było 15 lat temu, kiedy Audio-Technica po raz pierwszy nawiązała współpracę z firmą Connolly, która 

w 2003 r. dostarczyła wysokiej jakości skórę dla naszych pierwszych skórzanych słuchawek ATH-L3000. 

Teraz, dzięki najnowszym rozwiązaniom technicznym w świecie słuchawek, Audio-Technica ponownie 

opracowała całkowicie nowy model skórzanych słuchawek klasy high-end, aby zapewnić najwyższy 

komfort użytkowania i doskonałe wrażenia odsłuchowe. 

Najważniejsze cechy
• Przetworniki 58 mm wyposażone w lekki kołnierz z materiału CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic),

polepszający przepływ powietrza i ruch membrany. 
• Membrany z diamentopodobną warstwą (DLC) zapewniają niesamowity pełnozakresowy dźwięk. 
• Obudowy z drewna sykomory, pokryte najwyższej jakości anilinową skórą Connolly,

zapewniają słuchawkom naturalną sygnaturę akustyczną. 
• W zestawie znajduje się odłączany kabel 3,0 m ze złączami A2DC

(Audio Designed Detachable Coaxial), kompatybilność ze zbalansowanym przewodem AT-B1XA. 
• W zestawie wyściełane, twarde etui ochronne. 
• Limitowana seria, na całym świecie dostępne będzie tylko 500 sztuk. 

O firmie Connolly

Connolly to wyjątkowa, 139-letnia brytyjska marka, założona w 1878 r. jako mały rodzinny biznes rymarzy i 
kowali. Wraz z rozwojem przemysłu samochodowego rozwijała się także firma Connolly, aby w efekcie wyewo-
luować w znanego na całym świecie dostawcę wysokiej jakości skór dla przemysłu motoryzacyjnego. 

Dusza Connolly zawsze była nierozerwalnie związana z klasycznymi wyścigami samochodowymi i podróżo-
waniem, w połączeniu z silnym poczuciem brytyjskiego know-how i rzemiosła oraz poczuciem humoru. Przez 
ponad 100 lat historia firmy urzeczywistniała się w produkcji gotowych skór, które zdobiły siedzenia Rolls-Roy-
ce’a, Bentleya, Jaguara i Astona Martina. Powiązania motoryzacyjne są wciąż żywe i obecne w postaci Connolly 
Brothers (Curriers), firmy działającej na licencji Connolly i prowadzonej przez obecnego członka rodziny, Jona-
thana Connolly. Unikatowe wnętrza tworzone przez firmę są niezmiennie cenione przez właścicieli najlepszych 
klasycznych samochodów i można znaleźć je w nowych modelach Ferrari oraz specjalnych edycjach, jak np. 
„nowy” limitowany Jaguar E-Type. 

Poza światem motoryzacji, skóra Connolly została również użyta na wielu najbardziej znanych miejscach w 
Wielkiej Brytanii, w tym w Izbie Gmin (zielonej), Izbie Lordów (czerwonej), w Bibliotece Brytyjskiej, kultowym 
fotelu rozkładanym Eames, a nawet karecie koronacyjnej królowej.

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.


