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Wzmacniacze słuchawkowe FIIO – niech moc będzie z
Wami!
W ostatnich dniach za sprawą firmy MIP do polskich sklepów trafiły nowe modele
wzmacniaczy słuchawkowych firmy Fiio. Urządzenia pozwalają na korzystanie z
wymagających, dużych słuchawek w połączeniu z przenośnymi odtwarzaczami audio.
Wzmacniacze w znacznym stopniu podnoszą głośność, oraz dynamikę muzyki,
równocześnie podkreślając niskie tony. Produkty Fiio charakteryzują się świetną jakością
dźwięku, bardzo małymi wymiarami, oraz innowacyjnym designem, przy zachowaniu
korzystnej ceny.
O Fiio słów kilka…
Filozofią marki jest projektowanie urządzeń „praktycznych, niezawodnych i łatwych
w użyciu”. Fiio tworzy swoje wzmacniacze uwzględniając potrzeby konsumentów. W
produkcje zaangażowany jest zespół inżynierów z wieloletnim doświadczeniem. Każdy
produkt jest ściśle kontrolowany pod względem jakości już od etapu projektowania, aż po
dostawy do sklepów. Fiio posiada również kilka innowacyjnych patentów, które wprowadza
do swoich wzmacniaczy.
O produktach:

Fiio E3
E3 to najprostszy model w ofercie, jednocześnie jest
najłatwiejszy w użyciu. Doskonale nadaje się do wysterowania
wymagających słuchawek. Użycie E3 oprócz większej głośności,
wprowadza do dźwięku bardzo dużo dynamiki, oraz wzmacnia
niskie tony. Zasilanie na baterię AAA sprawia, że nie musimy
szukać gniazdka, gdy
skończy się bateria, po prostu ją
wymieniamy.

Cechy Fiio E3:
FiiO E3 bardzo mały uniwersalny przenośny wzmacniacz słuchawkowy praktycznie do
wszystkich odtwarzaczy mp3/mp4, telefonów komórkowych i notebooków wyposażonych
w port słuchawkowy 3,5 mm.
•
•
•
•
•
•

Doskonały dźwięk
Duża głośność (ominięcie blokady głośności na kraje UE)
Lekkość, małe gabaryty łatwy w przenoszeniu
Uniwersalność pasuje do wszystkich odtwarzaczy
Bass booster (podbicie niskich częstotliwości)
Świetny stosunek jakości do ceny

Specyfikacja techniczna Fiio E3:
•
•
•
•
•
•
•
•

Moc wyjściowa: 70mW (32 Ohm) 12mW (300 Ohm)
Stosunek sygnał-szum: >90 dB
Zniekształcenia: <0,05% (10mW)
Pasmo przenoszenia: 10Hz – 40kHz
Impedancja: 16Ohm - 300Ohm
Zasilanie: bateria AAA ok 20 godzin pracy
Wymiary: 55 mm x 23 mm x 14.5 mm
Waga: 11g

Sugerowana cena detaliczna: 49 zł.
Fiio E5
E5 to bardziej zaawansowany model, posiada regulację
głośności oraz przełącznik trybu pracy. E5 umożliwia pracę w
trybie Flat oraz w Trybie Bass Boost. W zależności od rodzaju
słuchawek, oraz indywidualnych preferencji możemy bardzo
łatwo zmienić ustawienia dźwięku. Metalowa obudowa wraz z
klipsem w połączeniu z wbudowanym regulatorem głośności
pozwalają na dopasowanie głośności bez wyciągania
odtwarzacza z kieszeni. Litowo-jonowy akumulator zapewnia
długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Cechy Fiio E5:
• wysoka moc wyjściowa, aby napędzić słuchawki nauszne i dokanałowe (nawet do
300 Ohm)
• łatwość przenoszenia wzmacniacza ze wglądu na jego małe wymiary
• duża głośność przy bardzo małych zakłóceniach
• solidna, metalowa obudowa dodatkowo izolująca zakłócenia, które pochodzą od
telefonów GSM
• kontrola głośności na przyciski
• przycisk podbicia niskich tonów (basów)
• wbudowana bateria zapewniająca 20h ciągłego słuchania muzyki (wzmacniacz
ładowany jest przez USB)

Specyfikacja techniczna Fiio E5:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moc wyjściowa:
150 mW (dla słuchawek 16 Ohm)
18 mW (dla słuchawek 300 Ohm)
Zakłócenia < 0.009% (10 mW)
Bateria: wbudowany akumulator 200mAh
Pasmo przenoszeni 10 Hz - 100 KHz
Obsługuje słuchawki o impedancji 16 - 300 Ohm
Wymiary: 4,42 cm x 3,8 cm x 1,26 cm
Wykorzystane komponenty:
Pre-amp: OPA2338UA From TI (Texas Instruments)
Power-amp: TPA6130A From TI (Texas Instruments)
Waga: 30g

Jak to się podłącza?
Łączymy dodanymi do kompletu kabelkami wzmacniacz z odtwarzaczem, laptopem lub
telefonem komórkowym przez mini-jacka, a następnie podpinamy słuchawki do
wzmacniacza. Bardzo szybkie i intuicyjne jest podłączenie.
Sugerowana cena detaliczna: 89 zł.
Fiio E1
E1 to pozycja skierowana specjalnie do
użytkowników Iphone’ów, oraz Ipod’ów. Jego design
idealnie komponuje się z bielą produktów Apple’a.
Wzmacniacz wykorzystuje wyjście liniowe zamiast
gniazda słuchawkowego, co zapewnia najlepszą,
możliwą jakość dźwięku. Wyjście liniowe umożliwia
też ominięcie zewnętrznego zasilania urządzenia.
Fiio pomyślało również o wykorzystaniu wzmacniacza
jako pilota, dlatego E1 wyposażono w przyciski
regulacji głośności, zmiany utworu, oraz play/pause.

Cechy Fiio E1:
• wysoka moc wyjściowa, aby napędzić słuchawki nauszne i dokanałowe
• łatwa kontrola odtwarzania, gdy odtwarzacz/telefon trzymany jest w kieszeni
• kompatybilny ze wszystkimi wersjami oraz generacjami iPod Nano, iPod Video,
iPod Touch, iPhone
• prosty w obsłudze. Podpinasz pod odtwarzacz i działa
• ładowany przez iPoda/iPhone'a. Nie ma potrzeby dodatkowego ładowania baterii
• stylowy wygląd idealnie komponujący się z produktami Apple
• klip na kablu, aby podpiąć pod kurtkę, plecak lub cokolwiek innego.

Specyfikacja techniczna Fiio E1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moc wyjściowa:
100 mW ( dla słuchawek 16 Ohm)
12 mW (dla słuchawek 300 Ohm)
Zakłócenia < 0.009% (10 mW)
Pasmo przenoszeni 10 Hz - 80 KHz
Obsługuje słuchawki o impedacji 16 - 300 Ohm
Wymiary
Pilot 48mm x 14mm x 10.7 mm
Gniazdko 33.8mm x 30.8mm x 7.8mm
Długość kabla 80cm
Waga: 20g

FiiO E1 posiada także dodatkową funkcjonalność. Ma ona szczególne znaczenie dla osób,
które mają uszkodzone gniazdko słuchawkowe w swoim ipodzie lub iphone'ie. Fiio E1
rozwiązuje problem uszkodzonego gniazdka słuchawkowego, gdyż mając Fiio E1
słuchawki podpinamy pod wzmacniacz, a nie pod uszkodzone gniazdko i wszystko dalej
działa, a nawet otrzymujemy dźwięk o wyższej jakości. Metoda ta jest często opisywana
na zagranicznych forach o urządzenia marki Apple.
Sugerowana cena detaliczna: 99 zł.
O dystrybutorze:
Firma MIP (Multimedia Intelligent Products) istnieje od 2002 roku. Jest
autoryzowanym polskim dystrybutorem produktów marek QPAD, Iriver, Cowon IAUDIO,
Parrot, Laberg, Igo, Meizu, Mpio, Digidock i wielu innych. MIP jest również wyłącznym
importerem kilku z powyższych marek. Produkty oferowane przez MIP można znaleźć na
półkach wielu renomowanych sklepów, takich jak Electro World, MediaMarkt, Saturn,
Sferis, RTV EURO AGD, Komputronik, Carrefour, Avans, Auchan. Dzięki bezpośredniej
współpracy z importerami i przedstawicielami czołowych marek, MIP gwarantuje nie tylko
atrakcyjne ceny produktów, ale również pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe.
Dystrybutor: MIP
Ul. Siedmiogrodzka 11
01-232 Warszawa
Tel. (022) 424-82-54
Fax. (022) 885-93-80
biuro@mip.bz
Dział handlowy:
handlowy@mip.bz
Tel (022) 201-69-67, (022) 499-32-23/33
Wsparcie techniczne:
serwis@mip.bz
Tel. 0801 0802 11

