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Sqhip

Stereo kufje

Karakteristika

 Kufje për monitorimin e zërit dhe DJ
 Dizajni i kthyeshëm i veshëve për monitorim të thjeshtë të njëanshëm
 Spinën e unazës stereo për përdorim me pajisje të ndryshme audio

Specifikimet

Mbyllur, dinamike
30 mm, tip kube
Kapaciteti i energjisë:
500 mW (IEC*)
24 Ω në 1 kHz
98 dB/mW
16 Hz – 22,000 Hz
Rreth 2 m (78 in) kabllo e gjatë me prizë
stereo unimatch
Rreth 120 g (4 1/4 oz) (Pa kordonin)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Masat paraprake
 Dëgjimi me kufje në volum të lartë mund të ndikojë në dëgjimin tuaj. Për
sigurinë e trafikut, mos e përdorni gjatë ngarjes ose çiklizmit.
 Mos e vendosni peshën ose presionin në kufje sepse mund të shkaktojë që
kufjet të deformojnë gjatë ruajtjes së gjatë.
 Mbajtësit e veshëve mund të përkeqësohen për shkak të ruajtjes ose përdorimit afatgjatë.
Kuartet e padëshiruara zëvendësuese dhe jastëku i kokës mund të
porositen nga tregtari më i afërt i Sony.
Shkatërrimi i pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike
(E aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e
tjera evropiane me sisteme të ndara të grumbullimit)
Ky simbol i produktit ose i paketimit tregon që ky produkt
nuk duhet të trajtohet si mbeturina shtëpiake. Përkundrazi,
ajo do të dorëzohet në pikën e mbledhjes së aplikueshme për
riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke siguruar
që ky produkt të hidhet në mënyrë korrekte, ju do të
ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin
dhe shëndetin e njeriut, të cilat mund të shkaktohen nga trajtimi i
papërshtatshëm i mbeturinave të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të
ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për informacione më të
hollësishme rreth riciklimit të këtij produkti, ju lutemi kontaktoni Zyrën
tuaj Civile lokale, shërbimin tuaj të deponimit të mbeturinave shtëpiake ose
dyqanin ku keni blerë produktin.
Njoftim për konsumatorët: informacioni i mëposhtëm është i zbatueshëm
vetëm për pajisjet e shitura në vendet që zbatojnë direktivat e BE-së
Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Kërkesat në lidhje me përputhjen
e produktit të bazuar në legjislacionin e Bashkimit Evropian do t'i drejtohen
përfaqësuesit të autorizuar, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgjikë. Për çdo çështje
shërbimi ose garancie, ju lutemi referojuni adresave të dhëna në dokumentet
e veçanta ose të garancisë.

