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TW-E5B

Typ
Typ sluchátek Do uší / True Wireless

Měnič Dynamický, ø 7,0 mm

Baterie
Doba přehrávání Až 30 hodin (cca 8,5 h*1 + 21,5 h*2)

Doba nabíjení cca 1,5 h (sluchátka)

Příslušenství
USB napájecí kabel USB A-C (0,3 m)

Ušní nástavce 4 velikosti (XS/S/M/L)

Vlastnosti
Frekvenční charakteristika 20 Hz – 20 kHz

Hmotnost (sluchátka) 6,5 g každé

Mikrofon

Vodotěsnost IPX5

Bluetooth Bluetooth® 5.2

Podporované kodeky SBC/AAC/Qualcomm® aptX™ Adaptive

Hlasoví asistenti Siri® / Asistent Google

Listening Care  (původní technologie)

Režim propustnosti

Aplikace Headphone Control

Černá Hnědá Modrá Šedá
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STYLOVÝ ZVUK
Špičkový zvuk a originální technologie Yamaha se snoubí 
v pohodlných, zcela nových bezdrátových sluchátkách TW-E5B.

VĚRNÝ ZVUK LISTENING CARE 

Od studiové nahrávky oblíbeného umělce až po to nejlepší 
místo na živém koncertě – poslouchejte každý detail 
s realistickým podáním. Tato výjimečná sluchátka kombinují 
akustické a elektrické technologie Yamaha, což jim umožňuje 
překonávat zvuková omezení jejich kompaktní konstrukce.

NAVRŽENY TAK, ABY OHROMILY
Poslechněte si legendární zvukovou techniku Yamaha. Měnič, 
nástavec, proudění vzduchu a akustický prostor v pouzdře 
náušníků jsou precizně optimalizovány tak, aby poskytovaly 
pozoruhodně dynamický, vyvážený a prostorný zvuk.

LÁSKA K HUDBĚ NA CELÝ ŽIVOT
Snížení hlasitosti obvykle vede 
k vnímanému útlumu určitých 
frekvencí, což je vlastnost 
lidského sluchu. Funkce 
Listening Care inteligentně 
upravuje ekvalizér tak, aby 
poskytoval plný zvuk i při nižší 
hlasitosti.

VLASTNOSTI 

ZŘETELNĚ LEPŠÍ HLASOVÉ HOVORY
Nechte svůj hlas zaznít. 
Unikátně navržený mikrofonn 
pracuje v kombinaci 
s technologií Qualcomm® 
cVc™ (Clear Voice Capture), 
která zajišťuje výjimečné 
potlačení šumu a ozvěny 
pro křišťálově čistý hlas při 
telefonování.

REŽIM PROPUSTNOSTI
Všímejte si svého okolí i při poslechu 
hudby.*3

HERNÍ REŽIM
Snižte zpoždění mezi zvukem a obrazem při 
sledování videí nebo hraní her.*4

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ
Funkce Qualcomm® TrueWireless™ 
Mirroring poskytuje stabilní bezdrátové 
připojení Bluetooth® s malým zpožděním 
prakticky z jakéhokoli zdroje a zároveň šetří 
energii.

VYNIKAJÍCÍ POHODLÍ, VYNIKAJÍCÍ ZVUK
Skvělý zvuk a pohodlí začínají 
správným usazením. Originální 
zakřivená konstrukce Yamaha se 
ergonomicky přizpůsobí vašemu 
uchu a zajistí správné utěsnění 
pro optimální zvuk a bezpečné 
držení sluchátek.

*1: Doba přehrávání s plně nabitými sluchátky. *2: Celková doba přehrávání po třech nabitích v plně nabitém nabíjecím pouzdře. *3: Schopnost slyšet vnější zvuky se může lišit v závislosti na okolních 
podmínkách a hlasitosti přehrávaného zvukového obsahu v tomto režimu. *4: Velikost zpoždění obrazu a zvuku se liší v závislosti na prostředí a podmínkách používání.

Kryt Měnič

Nástavec
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Headphone ControlHeadphones Controller

VYBERTE SI BARVU 

OBSAH BALENÍ / OVLÁDACÍ PRVKY 

Sluchátka Nabíjecí pouzdro

USB napájecí kabel Ušní nástavce

Jedno stisknutí

Poklepání

Podržení

Funkční tlačítko + (plus) - (mínus)

Listening Care

Ambient Sound

Mikrofon

Herní režim

Hlasový asistent 
(Siri® / Asistent Google)

Doba nepřetržité reprodukce

Aplikace

Až 24 hodin (cca 6 h + 18 h) Až 30 hodin (cca 8,5 h + 21,5 h)

Značka a logo Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití společností Yamaha Corporation je na základě licence. Jakékoli další 
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Qualcomm aptX a Qualcomm TrueWireless jsou produkty společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích 
dceřiných společností. Qualcomm a Qualcomm TrueWireless jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Siri je ochranná 
známka společnosti Apple Inc. Google je ochrannou známkou společnosti Google LLC.
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