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F5
Zbalansowane monitory douszne

z tytanową membraną klasy aeronautycznej

Bezkresne brzmienie

Stworzone dla



Cechy kluczowe

• Certyfikat Hi-Res audio 
• Certyfikat MFi
• Odłączane kable
• Złącza standardu MMCX
• Tytan klasy aeronautycznej
• Materiały TPE klasy premium



Jakość dźwięku

F5 wykorzystuje tytanową membranę w
przetworniku, która jest lżejsza od typowych
membran. Takie rozwiązanie pozwala F5 
uzyskać lepszą reakcję przejściową, jak 
również bogatszą dynamikę, co w rezultacie
przekłada się na cudownie bogaty, ale i 
delikatny dźwięk. W porównaniu do EX1,
F5 zachowuje swoją wysoką rozdzielczość,
jednak posiada lepsze pasmo przenoszenia
średnich i wysokich częstotliwości oraz
oferuje głębsze i pełniejsze basy.

Tytanowa membrana klasy aeronautycznej



Wygląd zewnętrzny

Czarne, matowe elementy zewnętrzne korpusów
F5 wykonane są z anodowanych, ocynkowanych
stopów aluminium, które dostarczają
wyjątkowych doznań wizualnych i sensorycznych.
Oprócz tego, zapewniają słuchawkom wyjątkową
trwałość oraz długą żywotność.

Ocynkowane stopy aluminium



Ergonomia
W porównaniu do tradycyjnych słuchawek dousznych
oraz dokanałowych, słuchawki F5 wykorzystują 
zdecydowanie wygodniejszy, jeszcze lepiej 
dopasowany do kanału słuchowego ucha design
kątowy. Taka budowa łączy w sobie zalety obu 
rozwiązań: tradycyjnych słuchawek dousznych
oraz dokanałowych, dzięki czemu
nie występuje potrzeba zbyt głębokiego osadzania 
F5 w uszach, jak w przypadku słuchawek dokanałowych,
jednak zostaje zachowana znakomita izolacja hałasu
zewnętrznego, jak w przypadku monitorów dousznych,
przy zachowaniu komfortu używania i braku odczucia
obciążenia podczas długotrwałego noszenia.

Kątowy design



Budowa kabla

Powłoka kabla F5 wykonana została z TPE
(elastomer termoplastyczny) - jego zastosowanie
gwarantuje, że kabel będzie działał prawidłowo przez
wiele lat. Jest odporny na korozję, starzenie, a nawet
na zmianę koloru. Zbalansowane kable typu single-ended 
wykonane są z 24-żyłowej, plecionej miedzi beztlenowej
(OFC). Zbalansowany kabel 2,5 mm posiada dodatkowo
warstwę 66-żyłowego okablowania miedzianego, 
osadzonego na szczycie jego rdzenia, dla zapewnienia
dodatkowego ekranowania i jeszcze większej ochrony
przed zakłóceniami zewnętrznymi.

Materiały TPE klasy premium



iOS
Android

Pilot na kablu

Wbudowany pilot na kablu F5 umożliwia proste, intuicyjne sterowanie funkcjami odtwarzacza, czy telefonu za
pomocą trzech przycisków. Odtwarzanie, wstrzymywanie i przełączanie muzyki jest kompatybilne z nowszymi
odtwarzaczami FiiO, takimi jak X1 2rd gen, X5 3rd gen, jak również z innymi urządzeniami mobilnymi.
Możesz również prowadzić połączenia telefoniczne w jakości HD za pomocą F5 na urządzeniach Apple i Android
dzięki wbudowanemu mikrofonowi oraz dedykowanemu przyciskowi połączeń. Ponadto, z boku pilota znajduje się
przełącznik umożliwiający przełączanie się między trybem Apple a trybem Android, pozwalając na korzystanie z F5
z wieloma różnymi urządzeniami.



Zawsze najwyższa jakość

Każda para słuchawek F5 przechodzi setki testów jakościowych, zanim trafi do sprzedaży.
Kupując F5 masz gwarancję, że otrzymujesz skrupulatnie przetestowany produkt najwyższej jakości. 
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Akcesoria



Opakowanie detaliczne



Przykład zastosowania



Major 
Competitors

Suggestion 
on 
channels 
expansion

Dunu TITAN5 In-Ear Headphone 
(Retail price is about $105)

Dunu TITAN3 In-Ear Headphone 
(Retail price is about $120)

Audio Technica ATH-IM50 
(Retail price is about $65)

Online platforms: such as Amazon or other local well-known online shopping platforms. 
Mainly focus on pre-intermediate audiophiles who use music player to listen music. In 
the meantime, users can replace balanced cables to use with X3III/X5III/X7 to 
experience the balanced sound.



Specyfikacja

Nazwa/model

Waga

Wtyczka

Czułość

Rodzaj

Kolor

Długość kabla

Impedancja

Pasmo przenoszenia

Moc wejściowa
maksymalna

F5

21 g

Złącze stereo 3,5 mm pozłacane (standard CTIA) /

2,5 mm TRRS proste pozłacane

102 dB / mW

Dynamiczne 13,6 mm

Czarny

1,2 m

32 ohm

20 Hz- 40 kHz

100 mW



F5
Silicon ear tips x 6 pairs, waterproof case x 1pcs, 
eco-mark card x 1pcs, warranty card x 1pcs, 
3.5mm in-line control cable x 1pcs, 2.5mm 
balanced cable x 1pcs

$64.99 for the US market

Black 5570008 6953175740049

165x110x52mm 545x178x117mm 565x378x268mm

Model Standard Suggested retail price

Color Material code Bar code

Box Dimensi Inner carton dimension Outer carton dimension

Specifications



Thank you for watching
FiiO Electronics Technology Co., Ltd.


