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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το μικρόφωνο ТМ SVEN!
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο και φυλάξτε το για όλη τη διάρκεια της 
χρήσης του.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
© 2014. 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.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να γίνει το Εγχειρίδιο πιο ακριβές πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ασυ-
νέπειες. Οι πληροφορίες του Εγχειριδίου παρέχονται υπό τους όρους «ως έχουν». Ο συντάκτης κι ο εκδότης δεν 
φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στο πρόσωπο ή το οργανισμό για τις ζημιές ή τις βλάβες που τυχόν θα προκληθούν 
λόγω των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο.
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το μικρόφωνο MK-490 έχει σχεδιαστεί για άνετη επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου, για ηχογράφηση λέξεων και 
φράσεων κατά την διάρκεια εκμάθησης των ξένων γλωσσών εξ αποστάσεως και για έλεγχο της ορθότητας της 
προφοράς τους. Το προϊόν είναι ιδανικό για εργασία στο σπίτι ή στο γραφείο. Η ευέλικτη βάση, στην οποία είναι 
τοποθετημένη η κάψουλα του μικροφώνου, επιτρέπει να αλλάζει τη κλίση του μικροφώνου. Η ογκώδης βάση εξα-
σφαλίζει τη σταθερότητα του προϊόντος.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ MK-490
Μικρόφωνο επιτραπέζιο
• Ευέλικτη βάση για την περιστροφή του μικροφώ-
νου σε επιθυμητή γωνία.
• Σταθμισμένη βάση για καλύτερη σταθερότητα.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Συνδέστε το βύσμα του μικρόφωνου στην είσοδο 
πηγής του σήματος του μικρόφωνου (PC, φορητού 
υπολογιστή), βλ. το Σχέδιο(στην εικ. 1.).
• Ενεργοποιήστε την πηγή του σήματος.
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μην τοποθετείτε σε χώρους πιθανής εισροής υγρών, υγρασίας, σκόνης, να αποφύγετε την έκθεση στις υψηλές 
θερμοκρασίες.
• Μην ανοίγετε και μην το επισκευάζετε μόνοι σας. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, επικοινωνήστε για επαγ-
γελματικές συμβουλές με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ευαισθησία, dB -58 ± 3

Εύρος συχνοτήτων, Hz: 20 – 16.000

Μέγεθος μονάδας του μικρόφωνου, mm 9 × 7

Τύπος υποδοχής Mini-jack Ø 3,5 mm (3 pin)

Μήκος καλωδίου, μ 2,4

Βάρος, γρ 146

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα είναι πληροφοριακά και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξιώσεις. Τα προϊόντα ТМ SVEN συνέχεια βελτιώνονται. Για το 
λόγο αυτό τα τεχνικά χαρακτηριστικά κι η πληρότητα μπορούν να έχουν αλλάξει χωρίς τη προειδοποίηση.
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