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Prezentacja produktu



F3
Dynamiczne monitoy douszne

z grafenową membraną

Kolorowe życie z IEM

Membrana

grafenowa

Kolorowe

życie z IEM
Pilot na kablu

ze stopu

aluminium

Kabel o wysokiej

wytrzymałości 

na rozciąganie i 

ścieranie



Cechy kluczowe

• Kolorowe, wymienne nakładki

• Aluminiowa cewka platerowana miedzią

produkcji japońskiej

• Membrana grafenowa

• Pilot na kablu ze stopu aluminium

• Design zauszny

• Kabel o dużej wytrzymałości i odporności

na rozciąganie



Jakość dźwięku

F3 wykorzystuje unikalną membranę grafenową

w swoim przetworniku, która zapewnia niezwykle

wierną reprodukcję dźwięku. Oddaje czysty, bogaty

ale i transparentny dźwięk Hi-Fi.

Dodatkowo, aluminiowa platerowana miedzią cewka

skutecznie poprawia rozdzielczość audio F3.

Membrana grafenowa



Wygląd

Półprzezroczysty korpus słuchawek wykoany z poliwęglanu

najwyższej klasy pozwala na zerknięcie do wnętrza F3. 

Wymienne nakładki pozwalają na dostosowanie wyglądu

słuchawek w zależności od okazji i nastroju.

Kolorowe, wymienne nakładki



Ergonomia

F3 posiada design zauszny,

który zapewnia słuchawkom stabilne

osadzenie w uszach oraz skutecznie

zapobiega ich wypadaniu.

Zauszny design słuchawek



Wyjątkowy kabel

Po wielu eksperymentach z różnymi materiałami,

FiiO wybiera dla F3 poliuretan, który jest niezwykle

trwałym oraz lekkim i elastycznym materiałem.

Kabel odporny na rozciąganie i ścieranie



Wtyczka słuchawek
F1 posiada wtyk kątowy 90°

w celu skutecznego zapobiegania przypadkowemu

zgięcia wtyku, gdy zostanie osadzony w złączu.

Pozłacana wtyczka zapewnia nie tylko

brak utleniania, ale również minimalizuje straty

sygnału audio.

Wtyczka kątowa 90°



Pilot na kablu
Pilot F1 został wykonany ze stopu aluminium.

Jest w pełni kompatybilny z nowszymi 

odtwarzaczami FiiO serii X.

Wbudowany mikrofon HD jest kompatybilny z

urządzeniami z iOS i Androidem.

* Regulacja głośności nie jest kompatybilna z systemem Apple iOS.



Jakość produktu
Zanim produkt trafi do sprzedaży, poddajemy go testom jakościowym, co czyni go jeszcze bardziej niezawodnym.

test

wychyleniowy

test

żywotności

przetwornika

test 

żywotności

przycisków

testy

materiałowe

testy

zużywalności

testy

kompatybilności

smartfonów

test

wytrzymałości 

kabla

testy

materiałów

dousznych

test

wysokich

temperatur

test

anty

oksydacyjny

test

wibracyjny
test

odporności 

termicznej

testowanie

jakości dźwięku



Akcesoria



Opakowanie



Przykład zastosowania



Key Rival

Suggestion 
on 
channels 
expansion

VSONIC vsd1si/1S
 (Retail price is 20USD)

Audio Technica ATH-CLR100IS
 (Retail price is 20USD)

Local online shopping platforms; marketing on “entry-level”music lovers 
who are looking for upgrade of his cellphone earphones.

Audio Technica ATH-CLR100IS
 (Retail price is 20USD



  

Specyfikacja

Nazwa/model

Waga

Wtyczka

Czułość

Rodzaj

Kolor

Długość kabla

Impedancja

Pasmo przenoszenia

Moc wyjściowa

F 3

ok. 19,6 gramów

3,5 mm kątowy, pozłacany (standard CTIA)

98 dB / mW

Cewka ruchoma 11 mm

półprzezroczyste

1,2 m

40 ohm

15 Hz - 20 kHz 

30 mW (obciązenie 16 ohm)



Model Standard Suggested retail price

F3 19.99USD in US 
Colorful changeable cover*2 pairs, 
silicone cover*3 pairs, silicone ear hook*1 pair, 
storage case*1pc, Warranty card*1pc

Color Material code Bar code

Red, Blue, Black 69531757400255570005pc

Box Dimensi Inner carton dimension Outer carton dimension

165x94x42mm 475x388x209mm{40pcs/carton}430x170x99mm{10pcs/carton}



FiiO Electronics Technology Co., Ltd.

Dziękujemy za oglądanie


