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Căști stereo pentru jocuri
cu microfon
Vă mulțumim pentru achiziționarea jocului stereo TM SVEN!
DREPT DE AUTOR
© 2018. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).
Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de
autor. Toate drepturile sunt rezervate.
RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR
• Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul
original.
• Nu necesită condiții speciale de realizare.
• Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea
echipamentelor de uz casnic și de calculator.

RECOMANDĂRI
Căști stereo pentru jocuri cu microfon SVEN AP-G890MV optimizate pentru
jocuri profesionale. Un tip închis de căști cu un sistem de reducere a
zgomotului pasiv și cea mai bună calitate a sunetului face posibilă auzirea
inamicului înainte de a ﬁ el. Căștile stereo sunt compatibile cu diferite
playere media.
SETUL COMPLET
• Căști stereo pentru jocuri – 1 buc.
• Manual de utilizare – 1 buc.
• Talon de garanție – 1 buc.
MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Nu folosiți căștile stereo în timpul conducerii unui autoturism.
• Nu folosiți căștile stereo la un volum mare al sunetului pentru o perioadă
îndelungată (mai mult de un sfert de oră) – acest lucru cauzează înrăutățirea
auzului.
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PARTICULARITĂȚI
• Optimizat pentru jocuri profesionale
• Căști cu sistem de reducere a zgomotului pasiv
• Cea mai bună calitate a sunetului
• Compatibil cu o varietate de mass-media-playere
• Cablu accidentat fabric împletit furtun, care previne încurcarea
• Conector 2*3,5 mm (3 pin) pentru conectarea la PC
• O poziţie confortabilă pe cap
CONECTAREA ȘI UTILIZAREA
• Conectați prizele pentru căști la conectorii de ieșire audio ai sursei
(computer de placă de sunet, laptop), așa cum se arată în diagrama (Imag. 1).

Placă audio

Microfon
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căşti
Intrare
microfon

Ștecherul microfonului

Regulatorul
Microfonul pornit / oprit volumului

Imag. 1. Schema conectării
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SPECIFICAȚII
Parametri, unități de măsurare
Sensibilitate, dB
Diapazonul frecvențelor, Hz

Valoare
căști: 108 ± 3
microfon: -38 ± 3
căști: 20 – 20 000
microfon: 30 – 16 000

Impedanța electrică, Ohm

32

Membrană, mm

Ø 50

Tipul mufei

mini jack (stereo) Ø 2*3,5 (3 pin)

Lungimea cablului, m

2,2

Greutate, g

553

Note:
• Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certiﬁcate și nu pot ﬁ
cauza plângerilor.
• Din cauza faptului că producerea TM SVEN se perfecționează încontinuu,
aceste speciﬁcații pot ﬁ schimbate fără anunțare prealabilă.

Suport tehnic pe www.sven.ﬁ
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Model: AP-G890MV
Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:
Reprezentantul oﬁcial al MC SVEN în Moldova:
SRL «ULTRA»,Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md
IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569. e-mail: sales@accent.md
Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.
Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.
® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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