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Vă mulțumim pentru achiziționarea microfonului mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de 
utilizare.

DREPT DE AUTOR
© 2016. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).
Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest 
Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație 
pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

RECOMANDĂRI
Microfonul MK-205 este conceput pentru comunicarea confortabilă prin Internet, înregistrarea cuvintelor și frazelor 
destinate studierii la distanță a limbilor străine și pentru controlul corectitudinii pronunțării acestora. Modelul este ideal 
pentru utilizarea acasă sau în oficiu.
Capsula microfonului este amplasată pe picior, stabilitatea acestuia fiind asigurată de un suport larg în formă de cerc.  
Stativul reglabil oferă posibilitatea de a schimba unghiul de înclinație a microfonului și de a îl amplasa la o distanță 
comodă pentru utilizator. Setul conține și un element suplimentar de fixare, care permite fixarea SVEN MK-205 pe 
carcasa monitorului.

PARTICULARITĂȚILE MICROFONULUI MK-205
• Posibilitate de fixare pe masă sau monitor
• Unghi de înclinație reglabil

CONECTAREA ȘI UTILIZAREA
• Conectați ștecherul microfonului la intrarea audio pentru 
microfon a sursei de semnal (PC, notebook), așa cum este 
indicat în imag. 1. Porniți sursa de semnal.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Nu instalați microfonul în locurile predispuse la pătrunderea lichidelor, umidității, prafului și influența temperaturilor 
înalte. 
• Nu desfaceți microfonul și nu efectuați singuri lucrări de reparație. În cazul defectării dispozitivului adresați-vă la cel 
mai apropiat centru de servicii pentru o consultație profesionistă. 

SPECIFICAȚII

Notă. 
• Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor. 
• Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile pot fi schim- 
bate fără anunțare prealabilă.

Sensibilitate, dB 
Diapazonul frecvențelor, Hz
Dimensiunea modulului pentru microfon, mm
Tipul mufei
Lungimea cablului, m
Greutate, g

-60 ± 3
50 – 16 000
9 × 7
ștecher Ø 3,5 mm (3 pin)
1,8 
63
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Imag. 1. Schema conectării
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Model: MK-205
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. Mk-205
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