
BATHYS

Focal® is a trademark of Focal-JMLab® - www.focal.com - SCAA - v1 - 28/06/2022

Produktový list
Bathys je první sada bezdrátových sluchátek s aktivním potlačením hluku a vysoce věrným zvukem!

 Její reproduktory s hliníkovo-hořčíkovou kopulí ve tvaru písmene "M", vyrobené ve Francii, byly vytvořeny s využitím 
technologie nejlepších sluchátek Focal a poskytují detailní, přesnou a dynamickou reprodukci zvuku. Díky výdrži baterie přes 
30 hodin a aktivnímu potlačení hluku ANC se sluchátka Bathys ponoří do hlubokého ticha a optimalizují tak zážitek z poslechu. 
Jejich design jde ve stopách špičkových sluchátek Focal. V kombinaci s ušlechtilými materiály, jako je hořčík na třmenech, 
pravá kůže na hlavovém mostě nebo hliník pro robustní konstrukci, je výsledkem bezkonkurenční pohodlí pro jakýkoli tvar 
hlavy. 

Sluchátka Bathys, navržená tak, aby byla lehčí, kompaktnější a ergonomičtější, jsou ideálním společníkem na cesty. Díky 
velkému výběru možností připojení, ovládacím tlačítkům a integrovaným hlasovým asistentům mohou posluchači zapomenout 
na svůj chytrý telefon a užívat si čistý poslech, ať už jsou kdekoli. 

Klíčové body
• Přenosná sluchátka s technologií Bluetooth® a aktivním potlačením hluku ANC 
• Dva optimalizované režimy potlačení šumu a režim transparentní, ideální na každou cestu
• Patentovaná technologie měničů, vyrobeno ve Francii
• Režim USB-DAC umožňuje rozlišení až 24 bitů / 192 kHz 
• Výdrž baterie více než 30 hodin v režimu Bluetooth® s aktivním potlačením hluku 
• Kompatibilní s rychlým nabíjením: 5 hodin poslechu za 15 minut dobíjení 
• Hlasoví asistenti: Amazon Alexa a Google Assistant
• Technologie mikrofonu Clear Voice Capture pro křišťálově čisté telefonní hovory
• Aplikace pro přístup k dalším vlastním nastavením: ekvalizér, zvukové kontoly atd. 

Rafinovaný hlavový most z 
pravé kůže a mikrovlákna.  

Nesrovnatelně měkká, 
pohodlná a rafinovaná. 

 
 
 

 
Náušníky poskytují izolaci a 

pohodlí pro jakýkoli tvar 
hlavy. Snadno vyměnitelné. 

 

 
 

 
 

 

Hliníková mechanická 
konstrukce. 
Spolehlivost a odolnost na 
cestách. 
 
 

 

Hliníko-hořčíkové 
reproduktory o průměru 

 
 

1 5/8" (40 mm), vyrobené ve 
Francii. 

Přirozeně detailní, čistý a 
úderný zvuk. 

 
 

Výstupy 1/8" (3,5 mm) 
Jack a USB-C® 

Neomezené možnosti 
připojení

 

Hořčíková slitina mezi mušlí 
a hlavovým moste pro větší 
lehkost. 
 

Podsvícené logo
Logo Focal se rozsvítí 

Tlačítka pro 
ergonomické ovládání

Technologie aktivního 
potlačení hluku a 
transparentní režim. 
Ponořte se do hudby nebo 
dle potřeby komunikujte s 
okolím. 

Hey Google
works with



Příslušenství  
•  Pevné přenosné pouzdro je součástí dodávky
•       
     

Dodávají se 2 kabely: jeden 4ft (1,2m) Jack kabel; jeden 4ft (1,2m) 
kabel USB-C® 

•  Stručný návod k použití

Typ:  Uzavřená bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku ANC 

5.1 Multipoint Technologie Bluetooth® 

Dosah Bluetooth® 

Frekvenční rozsah Bluetooth®  

>15 m

Zvukové kodeky  

2402 MHz - 2480 MHz

SBC, AAC, aptX™ Adaptive, aptX™

Výdrž baterie
30 hodin: Potlačení šumu Bluetooth® 
35 hodin: Režim Jack 
42 hodin: USB DAC

Hlasoví asistenti Google Assistant, Amazon Alexa

Další funkce: Rychlé párování Google

Měniče reproduktorů 1 5/8" (40 mm) Hliníkovo-hořčíková membrána ve tvaru písmene "M", vyrobeno ve Francii

Frekvenční rozsah: 15 Hz až 22 kHz

Harmonického zkreslení: <0,2 % @1kHz

Počet mikrofonů: 8

Hmotnost: 350 gramů

Dodávané pouzdro: 24x21x7cm

Ovládací aplikace 

Připojení 

Focal & Naim, kompatibilní se systémy iOS a Android

Bluetooth® / Jack 3,5 mm / USB-C®

Amazon, Alexa, Echo, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.  
Alexa is not available in all languages and countries. Alexa features and functionality may vary by location.  

Google and Google Play are trademarks of Google LLC.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Focal is under license.  

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.  

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) 

 identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.  
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple TV,  

Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc.,  
registered in the U.S. and other countries. tvOS is a trademark of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.


