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Стeрeофоничeскиe нayшники

Технические характеристики

Тип: закрытый, динамический / Динамик:
13,5 мм, купольного типа (CCAW) /
Мощность: 100 мВт (IEC*) / Сопротивление:
16 Ω при 1 кГц / Чувствительность: 104 дБ/
мВт / Диапазон воспроизводимых частот:
5 Гц – 25000 Гц / Шнур: 1,2 м, многожильный
шнyp (Y–обpaзный) / Штекер: L‑образный
стереофонический мини-штекер с
позолоченным контактом / Масса: прибл. 6 г
(без шнура)

Включенные элементы

Основное устройство (1)
Прилагаемые принадлежности
Вкладыши: размеры SS (красные) (2), S
(оранжевые) (2), M (зеленые) (присоединены
к наушникам на заводе) (2), L (светло-синие)
(2) / Регулятор длины шнура (можно намотать
шнур длиной до 50 см) (1)
* IEC = Международная электротехническая
комиссия
Конструкция и характеристики могут
изменяться без предварительного
уведомления.

Дополнительные сменные вкладыши можно
заказать у ближайшего дилера Sony.

Меры предосторожности

Высокий уровень громкости
может негативно повлиять на
слух. С целью обеспечения
безопасности дорожного
движения, не пользуйтесь
наушниками во время
вождения автомобиля или
езды на велосипеде.
Надежно устанавливайте
вкладыши. Если вкладыш
случайно выпадет и останется
в ухе, это может привести к
травме.
Держите вкладыши в чистоте.
Чтобы почистить вкладыши,
вымойте их слабым раствором
моющего средства.

Примечание о статическом электричестве
Статическое электричество, накопленное
телом, может стать причиной тихого звона в
ушах.
Чтобы минимизировать этот эффект, носите
одежду из натуральных материалов.
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония
Сделано в Китае
“Импортер на территории РФ и название и
адрес организации, раположенной на
территории РФ, уполномоченной
принимать претензии от пользователей”
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6, Россия
Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на
упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/
D”.
P/D: XX XXXX
1
2
1. Месяц
2. Год

Укpaїнcькa

Стереофонічні навушники

Технічні характеристики

Тип: закриті, динамічні навушники / Динаміки:
13,5 мм, купольного типу (CCAW) / Допустима
потужність: 100 мВт (IEC*) / Повний опір: 16
Ом за 1 кГц / Чутливість: 104 дБ/мВт /
Діапазон частот: 5 Гц — 25000 Гц / Шнур: 1,2
м, шнур-літцендрат (Y-подібний) / Штекер:
мініатюрний позолочений Г‑подібний
стереофонічний штекер / Маса: прибл. 6 г (без
шнура)
Приладдя, що додається
Вушні вкладиші: розміри SS (червоні) (2), S
(помаранчеві) (2), M (зелені) (приєднані до
навушників на заводі) (2), L (світло-блакитні) (2)
/ Регулятор довжини шнура (можна намотати
шнур довжиною до 50 см) (1)
* IEC = Міжнародна Електротехнічна Комісія
Конструкція й технічні характеристики можуть
бути змінені без попередження.
Додаткові запасні вушні вкладиші можна
замовити у найближчого дилера Sony.

Застереження

Високий рівень гучності може
негативно вплинути на слух.
Заради безпеки дорожнього
руху не користуйтесь
навушниками під час
керування автомобілем або
їзди на велосипеді.

Tepмін eкcплyaтaції виpобy cклaдaє 6
pоків.
Обладнання відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008
№ 1057).

Надійно встановлюйте вушні
вкладиші. Якщо вушний
вкладиш випадково
від’єднається та залишиться у
вусі, він може призвести до
травми.
Зберігайте вушні вкладиші в
чистоті. Щоб почистити вушні
вкладиші, помийте їх слабким
розчином миючого засобу.
Примітка щодо статичної електрики
Статична електрика, накопичена тілом, може
спричинити тихий дзвін у вухах.
Щоб зменшити цей ефект, носіть одяг з
натуральних матеріалів.
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