
CELESTEE
Karta produktu

Celestee to wysokiej klasy słuchawki łączące w sobie elegancki design i niebanalną jakość dźwięku. 
Wykorzystują najnowsze technologie Focal: 15/8” (40 mm) aluminiowo-magnezowe przetworniki 
głośnikowe z kopułką w kształcie litery M i akustyczne dopracowane nauszniki, aby zapobiec rezonansom. 
Słuchawki Celestee oferują doskonałą równowagę tonalną: niesamowitą głębię basu łączącą się z 
precyzyjnymi średnimi i wysokimi tonami, aby wprawić w zachwyt każdego miłośnika doskonałego 
brzmienia.

Pod względem designu nauszniki, pałąk i muszle mają wykończenie ze skóry półanilinowej w kolorze Navy 
Blue. Detale z miedzi Soft Copper (osłona przetwornika, złącza kablowe, pierścienie itp.) zapewniają 
wyrafinowany wygląd. Możesz zabrać je ze sobą wszędzie dzięki sztywnemu etui, także w kolorach Navy 
Blue i Soft Copper.

Pałąk ze skóry 
i mikrofibry

Nauszniki ze skóry 
półanilinowej: wygoda 

i dźwiękoszczelność

15/8” (40 mm) pełnozakresowy 
przetwornik z kopułką 

aluminiowo-magnezową 
w kształcie litery M

Aluminiowe jarzmo w kolorze 
Navy Blue, które dopasowuje 
się do kształtu twarzy

Muszla słuchawkowa 
pokryta skórą z osłoną 
ze stali nierdzewnej

Subtelne miedziane detale dla 
wyrafinowanego wykończenia

Kluczowe cechy
• Słuchawki o konstrukcji zamkniętej do użytku domowego i w podróży
• Wyróżniający się design, szlachetne materiały i wykończenie Navy Blue z detalami z miedzi Soft Copper
• Niezwykła jakość dźwięku: niesamowita głębia basu i balans tonalny bezkonkurencyjny w swojej kategorii
• Niska impedancja (35 Ohm) zapewniająca bezkompromisowe użytkowanie z przenośnymi odtwarzaczami audio

Impedancja

Typ Zamknięte słuchawki wokółuszne

35 omów

Czułość 105dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

THD 0,1 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

Etui w kolorze słuchawek, kabel mini-jack 
4 ft (1.2 m) z przejściówką 

mini-jack na Jack 1/4” (6.35 mm) 

www.focal.com  
www.fnce.pl

Pasmo przenoszenia 5Hz – 23kHz

Przetworniki głośnikowe 15/8” (40 mm) aluminiowo-magnezowa kopułka w kształcie litery M

Waga 0.95lb (430g) 

Dostarczone okablowania

• 1 x 4 ft. (1.2m) kabel OFC 24 AWG z 1/8” (3.5 mm) 
niezbalansowanym złączem TRS Jack
• 1 x adapter Jack, gniazdo z końcówką 1/8” (3.5 mm), 
wtyk z końcówką 1/4” (6.35 mm)

Przenośne etui w zestawie 97/8x91/2x43/4” (250x240x120mm) 




