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Kufje stereo

Specifikimet

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektrike, mos e
ekspozoni pajisjen ndaj shiut ose lagështirës.
Për të reduktuar rrezikun e goditjes elektrike, mos e hapni
kabinetin. Referojuni servis për vetëm një personel i kualifikuar.

Kufje
Lloj:
Të mbyllura, dinamike
Njësia:
40 mm, lloji dome (CCAW Voice Coil)
Kapacitet trajtimi të energjisë:
1,500 mW (IEC*)
Impedancë:
48 Ω në 1 kHz
Ndjeshmëri:
105 dB/mW
Përgjigja e frekuencave:
3 Hz – 100,000 Hz
Përafërsisht. 225g pa kabllo
Masë:
Mikrofoni
Electret kondensim
Lloj:
Omni drejtuar
Directivity:
Niveli i tensionit qark të hapur:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Varg efektive frekuencave:
20 Hz – 20,000 Hz
Pajisje furnizuar
Kabllo kufjeve (Afërsisht. 1.2 m, L-formë veshur me ar
stereo mini plug) (1)
Kabllo kufjeve (inline largët dhe mikrofon) (Afërsisht. 1.2 m,
L-formë veshur me ar katër-dirigjent mini plug) (1) Kryerja
qese (1)
Shpjeguesi i funksionimit (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission

Ju jeni paralajmëroi se çdo ndryshim ose modifikim i
pamiratuar shprehimisht në këtë manual mund të
shfuqizojë autoritetin tuaj për të përdorur këtë pajisje.



Shpjeguesi i funksionimit

Kufje stereo

KUJDES

SQ

Vlefshmëria e markës CE është i kufizuar vetëm në ato
vende ku ajo është zbatuar në mënyrë të ligjshme, kryesisht
në vendet e EEA (Zonës Ekonomike Evropiane).
Vetëm kabllot furnizuar kufjeve dhe kabllo kufjeve për
MDR-1A (shiten veç e veç) mund të përdoret me këto kufje.





Si ta perdoresh
 Prekshëm pikë
 Multi-funksion button
 Mikrofon
 Kabllo kufjeve (të largët
dhe mikrofon)
 Kabllo kufjeve
 Smartphone
 Pajisje të tjera

Shënime
 Për ta shkëputur kabllon,
hiq nga spinën dhe jo
kabllor. Përndryshe
kabllor mund të thyer.
 Kur lidhni kabllo, të sigurt
për të futur plotësisht
spinën. Nëse spina nuk
është futur plotësisht,
asnjë zë mund të
rezultojë.

Karakteristika



 Aluminum-veshura Liquid Crystal Polimer diafragma
Liquid filmit kristal polimer, i cili është ideal për
diafragmave, është e veshur me alumin për të siguruar
humbjen e lartë dhe të sheshtë brendshëm në të gjitha
vargjet dhe të prodhimit të shëndoshë pa ngjyrim.
 40 mm njësia HD shofer që mbështet të lartë resolution
 Beat Response Control
Port akustike në strehimin kontrollon rrjedhjen e ajrit për
varg bas dhe optimizes lëvizjen diafragma. Beat
Response Kontrolli përmirëson karakteristikat
përkohshme në zë bas dhe jep ritmin saktë.
 Fjetjeje ergonomik veshi
Pads veshit janë prodhuar nga draping, e cila lejon dizajn
ergonomik të përshtaten kokën dhe e bën përdorimin e
fleksibilitetit të urethane. Përmirësimi i aftë mbron nga
rrjedh shëndoshë dhe jep lows të fuqishme.
 Enfolding strukturë
Presioni-lehtësimin mbështetëse, të përshtatura për
veshët, të sigurojë një përfundojë-rreth ndjehen me
tavan akustike për të ofruar lows fuqishme.
 L/R terren kabllo të veçantë për uljen crosstalk
 Silver-veshura OFC (Oxygen Pa bakri) fillesa për të
reduktuar humbjen e transmetimit të sinjaleve
 Kabllo ndashëm
 Nyje të heshtur

Produkte në përputhje me kabllo kufjeve
(inline largët dhe mikrofon)

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
iPhone është markë tregtare e Apple Inc., të regjistruara në
SH.B.A. dhe vende të tjera.
XperiaTM është një markë e Sony Mobile Communications AB.
AndroidTM dhe Google PlayTM janë marka tregtare ose marka
të regjistruara të Google, Inc.

Masat paraprake
Volum të lartë mund të ndikojë në
dëgjimin tuaj. Për sigurinë e trafikut, mos
e përdorni kur je në timon ose çiklizmit

Zëvendësim perkujtimore jastekë veshit mund të
porositen nga shitësin më të afërt Sony.

Përdorni kabllo me smartphones.
Shënime
 Nëse ju lidheni me një smartphone pambështetur,
mikrofon të kabllit nuk mund të funksionojnë, ose niveli i
volumit mund të jetë e ulët.
 Largët inline dhe mikrofon nuk janë të garantuara për të
vepruar lojtarët muzikë digjitale.
Duke përdorur Multi-function butoni*

Shtypni një herë për t'iu përgjigjur thirrjes, shtypni përsëri për
t'i dhënë fund; shtypni për të luajtur / pauzë një titull.
Operacionet në dispozicion për iPhone
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Nëse ju instaloni Smart Key app * nga Google PlayTM
dyqan, udhë dhe vëllimi rregullimi në smartphone tuaj do
të jenë të aktivizuara me butonin e multi-funksion.
* Smart Key është një kërkesë për Xperia TM, Android TM
OS 4.0 dhe më lart. Aplikacioni mund të mos jetë i
disponueshëm në disa vende dhe / ose rajone, dhe nuk
mund të përdoret me modele pa mbështetje
smartphone.

https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey

Luan / pushimeve një udhë të produktit të lidhur iPhone me
një shtyp të vetme. Kapërcen në rrugën e ardhshëm me një
shtyp të dyfishtë. Skips te titulli i mëparshëm me një shtyp të
trefishtë. Fillon "VoiceOver **" funksion me një shtyp të gjatë
(nëse është e mundur).
Mbani të shtypur për rreth dy sekonda për të refuzuar një
telefonatë në hyrje. Kur ju le të shkojë, dy beeps ulëta
konfirmuar thirrja është refuzuar.
* Funksioni button mund të ndryshojnë në varësi
të smartphone.
** Disponueshmëria e funksion "Voice Over" varet nga iPhone
dhe versionin e saj software.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike
(vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera
evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)
Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që
produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e
shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin
përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes
elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti
largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e
konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin
e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave
të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen
resurset natyrore, Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti,
ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e
mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.
Shënim për klientët: Informacioni i mëposhtëm lidhet vetëm me
pajisjet e shitura në vendet që zbatojnë direktivat e Bashkimit
Evropian
Prodhuesi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
Pajtueshmëria e produkteve të BE-së: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
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