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Spark Wireless jest pierwszą słuchawką Bluetooth® zaprojektowanym przez Focal. Nowe dopełnienie Serii Spark, 
naturalnie sprawdza się jako słuchawki wysokiej jakości i mobilności. Spark Wireless został zaprojektowany, 
aby zapewniać wysokiej jakości dźwięk dla młodych, mobilnych i stacjonarnych odbiorców chcących słuchać 
muzyki w dowolnej chwili z pełną swobodą. Bez wątpliwości najlepszy zestaw słuchawkowy w swojej klasie 
- Spark otwiera drzwi dla odbiorców niedoświadczonych w muzyce na niematerialnych nośnikach, chcących 
cieszyć się swoimi ulubionymi piosenkami w odmienny sposób, doświadczać bardziej autentycznych dźwięków 
oraz nowych emocji, nie pozostawiając miejsca dla monotonii. Spark oferuje doskonały dźwięk muzyki na na 
wszelkich nośnikach, a także dla streamingu.

Typ Słuchawki douszne

Technologia Bluetooth® 4.1

Zasięg >15m

Bateria do 8h

Impedancja 16 Ohmów

Czułość 103dB

THD <0.3%

Pasmo przenoszenia 20Hz – 20KHz

Przetwornik Elektrodynamiczny 03/8" (9,5mm) Mylar 

Mikrofon Omnidirectional 

Waga netto 14g (0,04lbs)

Punkty kluczowe
• Lekki i komfortowy
• Systemu mocowania dla użytku sportowego
• Dostępny w kolorze czarnym i srebrnym
• Ponadprzeciętny stosunek wydajności do ceny

Dostępne akcesoria
• 3 par silikonowych końcówek (S/M/L)
• 1 kabel USB
• 1 zacisk baterii dla uprawiania sportu
• 1 sztywna torba do przenoszenia

Płaski nieplączący 
się kabel

3-przyciskowy 
pilot z dookólnym 
mikrofonem

Sterownik o śr. 9,5mm 
w mylarze: dynamiczna 

reakcja szerokiej 
częstotliwości

Aluminiowe 
wykończenie: precyzja 
i wyrazistość dźwięku

Bluetooth® 4.1
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Zestawienie Spark Wireless Silver Spark Wireless Black Spark Wireless Rose Gold

Kod pozycji ESPARK1002-SL001 ESPARK1002-BL001 ESPARK1002-RG001

Kod EAN

Kod UPC-A

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) 261/64" x 223/64" x 611/16" (741/64") / 75mm x 60mm x 170mm (194mm) 

Waga netto 156g (0,34lbs)

Wym. głównego kartonu (dł. x szer. x wys.) 12 units – 107/16" x 949/64" x 817/64" / 265mm x 248mm x 210mm

Waga głównego kartonu 2,9kg (6,39lbs)
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