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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα στερεοφωνικά ακουστικά ТМ SVEN!
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
© 2017. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0).
Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται 
από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο ειδικός σχεδιασμός των ακουστικών με μικρόφωνο SVEN AP-B250MV είναι ιδα-
νικός για χρήση κατά την άθληση (βλ. Εικόνα 1). Τα στερεοφωνικά ακουστικά είναι 
συμβατά με PC, φορητό υπολογιστή κι άλλες κινητές συσκευές μέσω μεταφοράς 
των δεδομένων πρωτοκόλλου Bluetooth. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην τηλεφωνία και Internet, κατά τη διεξαγωγή βιντεοδιασκέψεων, σε εφαρμογές 
πολυμέσων και διαδραστικά παιχνίδια, καθώς κι για ένταση για μεγάλο χρονικό διά-
στημα (παραπάνω από ένα τέταρΒολικός πτυσσόμενος σχεδιασμός.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
• Η μεταφορά του εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στην πρωταρχική του συσκευασία.
• Δεν απαιτεί ειδικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση.
• Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους κανόνες ανακύκλωσης οικιακών και υπολογιστι-
κών συσκευών.
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα στερεοφωνικά ακουστικά τύπου καναλιού με μικρόφωνο SVEN E-109M είναι 
σχεδιασμένα για να λειτουργήσουν με κάρτες ήχου του PC κι άλλες συμβατές κι-
νητές συσκευές.
Το μικρόφωνο και το πλήκτρο για λήψη και παύση της κλήσης βρίσκονται στο καλώ-
διο για ευκολία συνομιλίας στο τηλέφωνο. 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
• Τερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο – 1 τεμ.
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μην χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά κατά την οδήγηση.
• Μη χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά σε μεγάλη ένταση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (παραπάνω από ένα τέταρτο), διότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να 
προκληθεί η επιδείνωση της ακοής.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΤΗΤΕΣ
• Υποδοχή 3,5 mm (4 pin) για σύνδεση σε κινητές συσκευές.
• Πλήκτρο για λήψη και παύση της κλήσης.
• Καλώδιο με επικάλυψη από πλεγμένο ύφασμα για αποτροπή του μπλεξίματος.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Συνδέστε το βύσμα 4 pin ακουστικών στην υποδοχή εξόδου πηγής του σήματος 
(PC, φορητού υπολογιστή, συσκευής αναπαραγωγής), όπως δείχνει στην εικ. 1.
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• Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο έντασης των ακουστικών με ελεγκτή του ήχου πη-
γής του σήματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά και μονάδες μέτρησης Τιμές
Ευαισθησία, dB Ακουστικά: Μικρόφωνο 103 ± 5: -58 ± 3
Αντίσταση, Ωμ 32
Εύρος συχνοτήτων, Hz Ακουστικά: Μικρόφωνο 20 – 20.000:

30 – 16.000

Μεμβράνη, mm Ø10
Τύπος υποδοχής Mini-jack (στερεοφωνικό) Ø 3,5 mm (4 pin)
Μήκος καλωδίου, μ 1,2
Βάρος, γρ 13

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα 
είναι πληροφοριακά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξι-
ώσεις. Τα προϊόντα ТМ SVEN συνέχεια βελτιώνονται. Για το λόγο αυτό τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά κι η πληρότητα μπορούν να έχουν αλλάξει χωρίς προ-
ηγούμενη ειδοποίηση.

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.sven.fi.
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Εικ. 1. Σχέδιο σύνδεσης


