
W dążeniu do absolutnie
czystego brzmienia
Przedstawiamy prawdziwy 
dźwięk cyfrowy

ATH-DSR9BT | ATH-DSR7BT



ATH-DSR9BT
System Pure Digital Drive™

45-milimetrowe przetworniki True Motion D/A
Zaawansowany Bluetooth® z aptX™ HD

Wysokiej klasy czterordzeniowe cewki nawinięte drutem 7N-OFC
Podobna do diamentowej karbonowa membrana 

Dźwięk high-res przy przewodowym połączeniu (aż do 96 kHz/24 bitów)
Dotykowe sterowanie i regulacja głośności

Sztywne etui ochronne w zestawie

ATH-DSR7BT
System Pure Digital Drive™

45-milimetrowe przetworniki True Motion
Zaawansowany Bluetooth® z aptX™ HD

Dźwięk high-res przy przewodowym połączeniu (aż do 96 kHz/24 bitów)
Dotykowe sterowanie i regulacja głośności

Sztywne etui ochronne w zestawie



W dążeniu do absolutnie
czystego brzmienia
Przełomowa technologia Pure Digital Drive™

Rozwiązanie to zapewnia czysty cyfrowy sygnał od źródła 
muzyki do przetwornika, bez konieczności stosowania kon-
wersji cyfrowo-analogowej, pozwalając zachować najczystsze 
odwzorowanie dźwięku. 

Podczas gdy typowe słuchawki Bluetooth mogą doświadczać 
pogorszenia jakości dźwięku w wyniku konwersji cyfrowo-
-analogowej i wzmocnienia sygnału, DSR9BT i DSR7BT 
odwzorowują brzmienie z zachowaniem oryginalnej czystości 
sygnału audio, pozwalając usłyszeć szczegóły nieosiągalne 
dotychczas w trybie bezprzewodowym.



Pure Digital Drive™ bez tajemnic
W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod, sygnał audio 
pozostaje w cyfrowej postaci od źródła muzyki aż do przetwornika, 
eliminując konieczność stosowania konwersji cyfrowo-analogowej, 
czego efektem jest niespotykana jakość bezprzewodowego dźwięku. 

Wykorzystując zastrzeżoną technologię „Dnote” (zastępującą ko-
nieczność stosowania tradycyjnego wzmacniacza i DAC-a), amplituda 
ruchu przetwornika i wynikająca z niej głośność są subtelnie kontro-
lowane bez potrzeby amplifikacji. 

Cyfrowe impulsy poruszają cewkę i membranę w przód i w tył, prze-
kształcając elektryczne sygnały na ruch mechanicznych, aby wygene-
rować dźwięk odbierany przez słuchacza. 



Z High Definition Bluetooth®

usłyszysz jeszcze więcej

Kompatybilne z urządzeniami audio Qualcomm® aptX™ HD*, gwa-
rantują „lepszą niż CD” jakość dźwięku bezprzewodowego. Zacho-
wując większą ilość danych audio podczas transmisji sygnału, aptX 
HD gwarantuje jakość 24 bitów/48 kHz w przypadku połączenia 
bezprzewodowego. 

Modele te są kompatybilne z kodekami aptX™, AAC i SBC. 

* Konieczne jest użycie urządzenia audio obsługującego aptX™ HD.

Dźwięk wysokiej
rozdzielczości
Słuchawki odtwarzają dźwięk
z cyfrowych źródeł high-res
w rozdzielczości aż do
24 bitów/96 kHz
poprzez przewodowe
połączenie USB. 



Dotykowe sterowanie
Umieszczone na słuchawce sterowanie dotykowe i regulacja 

głośności ułatwiają zarządzanie odtwarzaniem muzyki i połą-
czeniami telefonicznymi. Start, pauza, przeskakiwanie pomiędzy 

utworami, sterowanie głośnością, odbieranie/odrzucanie połą-
czeń bez potrzeby sięgania po źródło muzyki lub telefon. 

Wskaźniki LED
Wskaźniki LED wskazują status parowania i ładowania,
żywotność baterii i aktualnie używany kodek.  

Dopasuj do własnych oczekiwań
Wysokiej jakości aluminiowe suwaki i obrotowe muszle gwaran-
tują doskonałą stabilność i ułatwiają regulację, dzięki czemu słu-

chawki można dopasować do własnych oczekiwań, aby zapewnić 
sobie najwyższy komfort użytkowania. 



Uwolnij swoją muzykę
Słuchawki zapamiętują osiem ostatnio podłączonych urządzeń i 
obsługują Bluetooth® w wersji 4.2. Ponadto kompatybilne są z 

kodekami aptX™ HD, aptX, AAC i SBC.

Słuchaj dłużej
Słuchaj swojej muzyki non-stop przez aż 15 godzin na jednym 

ładowaniu. Mnóstwo czasu na słuchanie listy odtwarzania gwa-
rantującej niekłamaną przyjemność. 

Dotknij, aby sparować
Wystarczy jedno dotknięcie, aby z łatwością połączyć słuchawki bez-
przewodowo z urządzeniem obsługującym NFC.  Po prostu przyłóż 

swoje urządzenie do logo NFC na pałąku słuchawkowym.



Przetworniki True Motion
ATH-DSR9BT  |  45-milimetrowe przetworniki True Motion D/A łączą czterordzeniową cewkę o wysokiej czystości, 
7N-OFC, która w celu uzyskania wysokiej precyzji odtwarza oryginalny sygnał cyfrowy za pomocą membrany pokrytej 
warstwą karbonu DLC (Diamond-Like Carbon), który zwiększa sztywność i poprawia charakterystykę częstotliwościową. 

ATH-DSR7BT  |  45-milimetrowe przetworniki True Motion D/A wykorzystują specjalnie zaprojektowane membrany 
i lekkie cewki nawinięte na karkasach kształtowych, aby zapewnić naturalny, zrównoważony dźwięk, który odwzorowuje 
każdy detal nagrania. 



SPECYFIKACJA

ATH-DSR9BT ATH-DSR7BT

Dźwięk Przetwornik 45 mm 45 mm

Pasmo przenoszenia 5-45 000 Hz 5-45 000 Hz

Czułość 103 dB/mW 100 dB/mW

Impedancja 38 Ω 35 Ω

Cewka
4-rdzeniowa cewka nawinięta

drutem OFC-7N
Jednordzeniowa cewka

na karkasie kształtowym

High-res audio
tak - poprzez połączenie USB

(do 24 bitów/48 kHz)
tak - poprzez połączenie USB

(do 24 bitów/48 kHz)

Łączność Wersja Bluetooth wersja 4.2 wersja 4.2

Obsługiwane kodeki aptX™ HD, aptX™, AAC, SBC aptX™ HD, aptX™, AAC, SBC

Złącze Micro USB Type B Micro USB Type B

Konstrukcja i wymiary Waga 310 g 300 g

Czas pracy na baterii 15 godzin 15 godzin

Czas ładowania baterii 5 godzin 5 godzin

Akcesoria
półsztywne etui ochronne,

kabel USB do ładowania
etui ochronne, 

kabel USB do ładowania



Dystrybucja w Polsce: www.audioklan.pl


