• โดยขึน้ อยูก บั อุปกรณทเ่ี ช�อมตอ อุปกรณอาจใชเวลา
ในการติดตอส�อสารชัว่ ครูห นึง่

หากเสียงหายบอยครัง้ ระหวางเลน

หูฟงสเตอริโอ
ตัดเสียงรบกวน
แบบไรสาย

คำแนะนำอางอิง

• อาจจะทำใหดขี น้ึ ไดดว ยการตัง้ คาโหมดคุณภาพเสียงไวท่ี
“priority on stable connection.” สำหรับรายละเอียด
เพิม่ เติม โปรดดูคำแนะนำ Help
• อาจจะทำใหดขี น้ึ ไดดว ยการเปลีย่ นการตัง้ คาคุณภาพการ
เลนไรสายหรือปรับโหมดการเลนไรสายไวท่ี SBC บน
อุปกรณท่ีใชงาน สำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูคมู อื
การใชงานทีจ่ ดั มาใหพรอมกับอุปกรณท่ีใชงาน
• หากทานใชงานเคร�องสมารทโฟน อาจจะทำใหดขี น้ึ ไดดว ย
การปดแอพพลิเคชัน่ ที่ ไมจำเปนหรือทำการรีบทู เคร�อง
สมารทโฟน

การใชงานแอพการโทรสำหรับสมารทโฟนและ
เคร�องคอมพิวเตอร

• เคร�องนีร้ องรับการรับสายปกติเทานัน้ ไมรองรับแอพ
การโทรสำหรับสมารทโฟนและเคร�องคอมพิวเตอร

การเขารหัสทีร่ องรับ3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX,
aptX HD
วิธกี ารปองกันคอนเทนททร่ี องรับ: SCMS-T
ชวงตอบสนองสัญญาณ (A2DP):
20 Hz - 20,000 Hz (วัดสัญญาณเดีย่ ว 44.1 kHz)
20 Hz - 40,000 Hz (วัดสัญญาณเดีย่ ว
LDAC 96 kHz, 990 kbps)
อุปกรณทจ่ี ดั มาให:
หูฟง สเตอริโอตัดเสียงรบกวนแบบไรสาย (1)
สาย Micro-USB (ประมาณ 50 ซม.) (1)
สายหูฟง (ประมาณ 1.2 ม.) (1)
กระเปาพกพา (1)
คำแนะนำอางอิง (ฉบับนี)้ (1)
คูม อื การใชงาน (1)
1)

การชารจไฟเคร�อง

• เคร�องนีส้ ามารถชารจดวย USB เทานัน้
จำเปนตองใชพอรท USB ของเคร�องคอมพิวเตอรสว น
บุคคลสำหรับการชารจไฟ
• ระหวางการชารจไฟ ไมสามารถเปดเคร�องนี้ ได, ไมสามารถ
ใชงาน BLUETOOTH และฟงกชน่ั ตัดเสียงรบกวนได
• ทานสามารถใชงานเคร�องไดดว ยการเสียบสายหูฟง ทีจ่ ดั
มาให ถึงแมขณะทีท่ ำการชารจไฟ
• หากไมไดใชงานเคร�องเปนเวลานาน แบตเตอรีแ่ บบชารจไฟ
อาจจะมีระยะเวลาการใชงานสัน้ ลง ใหทำการชารจไฟหลายๆ
ครัง้ ระยะเวลาในการใชงานของแบตเตอรีก่ จ็ ะเพิม่ ขึน้
• หากทานเก็บเคร�องไวเปนเวลานาน ควรชารจไฟทุกๆ
ครึง่ ป เพ�อปองกันแบตเตอรีเ่ ส�อมสภาพ
• หากระยะเวลาในการใชงานสัน้ ลง เปลีย่ นแบตเตอรีท่ ่ี
ชารจไฟไดดว ยกอนใหม กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหนาย
โซนี่ใกลบา นทาน เพ�อเปลีย่ นแบตเตอรี่

ขอควรทราบเกีย่ วกับไฟฟาสถิตย

• ผลจากการเกิดไฟฟาสถิตยขน้ึ ในรางกายอาจจะเกิดเสียง
ซาในหูของทานได ผลนีส้ ามารถลดนอยลงได โดยการ
สวมเสือ้ ผาทีท่ ำจากวัสดุธรรมชาติ

หากเคร�องใชงานไดไมถกู ตอง
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โลโกและช�อ LDACTM เปนเคร�องหมายการคาของ
Sony Corporation
โลโกและเคร�องหมายคำวา Bluetooth® เปนเคร�องหมาย
การคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชงาน
เคร�องหมายโดยโซนี่ คอรปอเรชัน่ ทีอ่ ยูภ ายใตการไดรบั อนุญาต
N-Mark เปนเคร�องหมายการคาหรือเคร�องหมายการคา
จดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และในประเทศอ�นๆ
Windows เปนเคร�องหมายการคาจดทะเบียนหรือ
เคร�องหมายการคาของ Microsoft Corporation
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ�นๆ
Mac, OS X, iPhone และ iPod touch เปนเคร�องหมาย
การคาของ Apple Inc. ซึง่ จดทะเบียนในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอ�นๆ
“Made for iPod” และ “Made for iPhone” หมายถึง
อุปกรณอเิ ลคทรอนิคสทอ่ี อกแบบมาเพ�อตอกับ iPod หรือ
iPhone และไดรบั การรับรองจากผูพ ฒ
ั นา เพ�อใหเขากับ
มาตรฐานของ Apple Apple ไมรบั ผิดชอบตอการทำงาน
ของผลิตภัณฑน้ี หรือการสอดคลองตอมาตรฐานดาน
ความปลอดภัย และกฏเกณฑขอ บังคับ โปรดทราบวาการ
ใชงานของอุปกรณเสริมนีก้ บั iPod หรือ iPhone อาจสง
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานแบบไรสาย
Qualcomm® เปนเคร�องหมายการคาของ Qualcomm
Incorporated ซึง่ จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ�นๆ ใชงานภายใตTMการไดรบั อนุญาต
เสียง Qualcomm aptX เปนเคร�องหมายการคาของ
Qualcomm Technologies International, Ltd., ซึง่ จด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ�นๆ ใชงาน
ภายใตการไดรบั อนุญาต
Android เปนเคร�องหมายการคาของ Google Inc.
เคร�องหมายการคาและช�อทางการคาอ�นๆ เปนเคร�องหมาย
การคาของบริษทั เจาของนัน้

ขอควรระวัง

C

เกีย่ วกับการส�อสาร BLUETOOTH

D

อยาติดตัง้ เคร�องเลนในพืน้ ทีท่ จ่ี ำกัด เชน ชัน้ วางหนังสือ
หรือตูแ บบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรีห่ รือแบตเตอรีภ่ ายใน)
ในสถานทีร่ อ นจัด เชน กลางแดด, ไฟ หรือสิง่ ที่ใกลเคียง
เปนเวลานาน
อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่
ในกรณีทม่ี กี ารรัว่ ไหลของของเหลว อยาใหของเหลวทีร่ ว่ั ซึม
โดนผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดขึน้ ใหลา งออกดวยน้ำเปลา
และรีบไปพบแพทย
ถานและแบตเตอรีจ่ ำเปนตองมีการชารจไฟกอนการใชงาน
โปรดดูคำแนะนำของบริษทั ผูผ ลิตหรือคูม อื การใชงานอุปกรณ
เพ�อทำการชารจไฟอยางถูกตอง
หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจำเปนตองมีการใช
ชารจไฟหลายๆ ครัง้ เพ�อเพิม่ ประสิทธิภาพการชารจไฟสูงสุด
ทำการกำจัดแบตเตอรีอ่ ยางถูกตอง
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• เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH จะทำงานภายในระยะหาง
ประมาณ 10 เมตร ระยะในการส�อสารสูงสุดอาจแตกตาง
กันออกไป โดยขึน้ อยูก บั สิง่ กีดขวาง (คน, โลหะ, ผนัง
หรืออ�นๆ) หรือแมเหล็กไฟฟาในบริเวณแวดลอม
• เสาอากาศภายในเคร�องตามภาพประกอบในเสนประ
(ดังรูป ) ความไวของการส�อสารดวย BLUETOOTH
จะดีขน้ึ โดยการปรับทิศทางของเสาอากาศภายในเคร�องไป
ยังอุปกรณ BLUETOOTH ทีเ่ ช�อมตอ เม�อมีวตั ถุกดี ขวาง
ระหวางเสาอากาศของอุปกรณทเ่ี ช�อมตอและเสาอากาศ
ภายในเคร�อง อาจจะมีเสียงรบกวนหรือเสียงหอนเกิดขึน้
หรืออาจจะไมเกิดการส�อสาร
• สถานะในดานลางนีอ้ าจจะทำใหเกิดการส�อสาร
BLUETOOTH ขัดของ หรือเสียงรบกวน หรือเสียงหอน
- มีคนกีดขวางระหวางเคร�องและอุปกรณ BLUETOOTH
วางอุปกรณ BLUETOOTH ใหหนั หนาไปทางเสาอากาศ
ของเคร�อง อาจจะทำใหสญ
ั ญาณเสียงออกดีขน้ึ
- มีสง่ิ กีดขวาง เชน โลหะ หรือผนังระหวางเคร�องและ
อุปกรณ BLUETOOTH
- มีอปุ กรณท่ีใชความถี่ 2.4 GHz เชน อุปกรณ Wi-Fi,
โทรศัพทไรสาย หรือเตาไมโครเวฟอยูใกลๆ กับเคร�อง
• เน�องจากอุปกรณ BLUETOOTH และ Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) ใชความถีเ่ ดียวกัน (2.4 GHz),
คล�นไมโครเวฟจึงอาจทำใหเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงหอน
หรือสงผลใหความเร็วในการส�อสารลดลง ถาใชเคร�อง
ใกลกบั อุปกรณ Wi-Fi ในกรณีเหลานี้ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ตอไปนี้
- ใชเคร�องนี้ ใหหา งจากอุปกรณ Wi-Fi อยางนอย 10 เมตร
- ถาใชงานเคร�องนีภ้ ายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ
Wi-Fi ควรปดการทำงานของอุปกรณ Wi-Fi
- ติดตัง้ เคร�องนีแ้ ละอุปกรณ BLUETOOTH ใหใกลกนั
มากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได
• คล�นไมโครเวฟทีส่ ง ออกมาจากอุปกรณ BLUETOOTH
อาจมีผลตอการใชงานอุปกรณอเิ ล็คทรอนิคสทางการ
แพทย ควรปดการทำงานของเคร�อง และอุปกรณ
BLUETOOTH อ�นๆ เม�ออยูในสถานทีต่ อ ไปนี้ เพราะ
อุปกรณเหลานีอ้ าจทำใหเกิดอุบตั เิ หตุได
- ในสถานทีท่ ก่ี า ซไวไฟ, ในโรงพยาบาลหรือปม น้ำมัน
- ใกลประตูแบบเปดอัตโนมัตหิ รือสัญญาณเตือนเพลิงไหม
• อยาใชงานเคร�องบนเคร�องบิน คล�นวิทยุอาจจะสงผล
กระทบตออุปกรณการบินซึง่ ทำใหเกิดอุบตั เิ หตุได
• เน�องจากคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยีไรสาย เสียงทีเ่ ลนใน
เคร�องนีจ้ ะลาชาเล็กนอยจากเสียงและเพลงทีเ่ ลนบน
อุปกรณสง สัญญาณ ดังนัน้ เม�อกำลังรับชมภาพยนตร
หรือเลนเกม ภาพและเสียงอาจจะเลนไมพรอมกัน
• เคร�องนีร้ องรับระบบปองกันขอมูลซึง่ อยูในมาตรฐาน
BLUETOOTH เพ�อปองกันการเช�อมตอสัญญาณ เม�อใช
เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH แตขน้ึ อยูก บั คาการทำงาน
ทีป่ รับตัง้ ไว ระบบปองกันอาจจะไมสามารถปองกันขอมูล
ไดเพียงพอ ขึน้ อยูก บั การตัง้ คา ดังนัน้ ควรระมัดระวัง
เม�อติดตอส�อสารโดยใชเทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH
• ไมขอรับผิดชอบตอขอมูลทีร่ ว่ั ไหลออกไประหวางติดตอ
ส�อสารดวย BLUETOOTH
• ไมขอรับประกันวา เคร�องนีส้ ามารถเช�อมตอกับอุปกรณ
BLUETOOTH ไดทกุ เคร�อง
- อุปกรณทม่ี กี ารทำงาน BLUETOOTH ตองไดการ
รับรองและไดมาตรฐาน BLUETOOTH ซึง่ กำหนดขึน้ มา
โดย Bluetooth SIG, Inc. และไดรบั การรับรอง
- ถึงแมอปุ กรณทเ่ี ช�อมตอจะไดมาตรฐาน BLUETOOTH
ดังทีแ่ สดงในดานบนแลวก็ตาม แตอปุ กรณบางเคร�อง
อาจจะไมเช�อมตอหรือทำงานอยางถูกตอง โดยขึน้ อยูก บั
การทำงานหรือขอมูลจำเพาะของอุปกรณ
- ในขณะทีพ่ ดู โทรศัพทโดยใชรปู แบบแฮนดฟรี อาจเกิดเสียง
รบกวนโดยขึน้ อยูก บั อุปกรณหรือการส�อสารแวดลอม

• รีเซ็ทเคร�อง (ดังรูป )
ขณะทำการชารจไฟ กดปุม และ NC/AMBIENT
พรอมกัน เคร�องจะทำการรีเซ็ท ขอมูลการจับคูจ ะไมถกู ลบ
• หลังจากทำการรีเซ็ทตามขัน้ ตอนขางตน แลวยังคงเกิด
ปญหาขึน้ อยูอ กี ทำการติดตัง้ เคร�อง ดังตอไปนี้
ถอดสาย micro-USB ออกจากพอรท micro-USB
ปดเคร�อง จากนัน้ กดปุม และ NC/AMBIENT พรอม
กันแลวคางไวนานกวา 7 วินาที ตัวแสดง (สีนำ้ เงิน)
กระพริบ 4 ครัง้ และเคร�องจะรีเซ็ทกลับไปยังคาตัง้ ตน
จากโรงงาน ขอมูลการจับคูท ง้ั หมดจะถูกลบ
• หลังจากติดตัง้ เคร�อง อาจจะไมสามารถเช�อมตอไปยัง
iPhone หรือเคร�องคอมพิวเตอรของทานได ในกรณีน้ี
ใหลบขอมูลการจับคูข องเคร�องจาก iPhone หรือเคร�อง
คอมพิวเตอร แลวจากนัน้ ทำการจับคูใหมอกี ครัง้

การตัดเสียงรบกวนคืออะไร?

• วงจรการตัดเสียงรบกวนสามารถตัดเสียงรบกวนจาก
ภายนอกจากการสงสัญญาณจากไมโครโฟนภายใน
ตัวเคร�อง เพ�อหักลางกันและกัน
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะไมมผี ลในสภาพแวดลอม
ทีเ่ งียบมากหรืออาจจะไดยนิ เสียงบางเสียง
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะแตกตางกันไป อาจเกิด
เสียงบีบ๊ (หอน) ขึน้ ในกรณีน้ี ใหปด เคร�องและสวมใส
เคร�องอีกครัง้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั การสวมเคร�อง
- ฟงกชน่ั การตัดเสียงรบกวนจะทำงานเม�อเสียงรบกวน
ในคล�นความถีต่ ำ่ ถึงแมวา เสียงรบกวนลดลงไมได
หายไปทัง้ หมด
- เม�อทานใชงานเคร�องบนรถไฟหรือรถยนต เสียงรบกวน
อาจจะเกิดขึน้ ตามสภาพถนน
- โทรศัพทมอื ถืออาจจะเกิดการรบกวนหรือเสียงรบกวน
อาจเกิดขึน้ หากวางเคร�องหางจากโทรศัพทมอื ถือ
- หามปดไมโครโฟนของเคร�อง ( ) ดวยมือของทาน
ฟงกชน่ั ตัดเสียงรบกวนหรือโหมดเสียงรอบขางอาจจะ
ทำงานไมถกู ตองหรืออาจเกิดเสียงบีบ๊ (หอน) ขึน้
ในกรณีน้ี ใหเอามือของทานออกจากไมโครโฟนของ
เคร�อง (ดังรูป )

อ�นๆ

• ระมัดระวังอยาใหนว้ิ มือของทานโดนเคร�อง เม�อกำลังพับเก็บ
• เม�อทานใชงานเคร�องเปนหูฟง แบบมีสาย ใชสายหูฟง ทีจ่ ดั
มาใหเทานัน้ ควรแนใจวา เสียบสายหูฟง อยางแนนหนา
• หากทานติดสติกเกอร, อ�นๆ บนแผงควบคุมเซ็นเซอร
สัมผัส อาจจะทำใหเซ็นเซอรสมั ผัสทำงานไมถกู ตอง
• หามวางเคร�องไวในสถานทีท่ ม่ี คี วามชืน้ , ฝุน สกปรก,
เขมา, ไอน้ำ, โดนแสงแดด โดยตรง หามวางเคร�องไวใน
รถยนตเปนเวลานาน เพราะอาจทำใหเกิดการทำงาน
ผิดปกติได
• การใชอปุ กรณ BLUETOOTH อาจจะใชฟง กชน่ั บน
โทรศัพทเคล�อนที่ ไมได ขึน้ อยูก บั คล�นวิทยุและสถานที่
ทีอ่ ปุ กรณกำลังใชงานอยู
• ระดับเสียงสูงอาจจะสงผลตอการไดยนิ ของทาน
• เพ�อความปลอดภัยจากการจราจร อยาใชงานเคร�อง
ขณะขับขีย่ านยนตทกุ ชนิด
• อยาใชงานเคร�องในสถานทีท่ ก่ี อ ใหเกิดอันตราย หากทาน
ไมไดยนิ เสียงรอบขาง เชน ทางขามทางรถไฟ,
ชานชาลาสถานีรถไฟ และสถานทีก่ อ สราง
• อยาออกแรงกดทับเคร�องนี้ เพราะอาจทำใหเคร�อง
เสียหายไดระหวางการเก็บรักษานาน
• อยาวางเคร�องในบริเวณทีม่ แี รงสัน่ สะเทือนมากเกินไป
• เช็ดทำความสะอาดเคร�องดวยผานุม แหง
• หามใหเคร�องโดนน้ำ เพราะเคร�องไมกนั น้ำ
พึงจดจำขอควรระวังตามดานลางนี้
- ระมัดระวังไมใหเคร�องหลนลงไปในอางลางจานหรือ
ภาชนะทีบ่ รรจุนำ้ อยู
- อยาใชงานเคร�องในสถานทีท่ ม่ี คี วามชืน้ หรือสภาพ
อากาศไมดี เชน ฝนตกหรือหิมะตก
- อยาทำใหเคร�องเปยก
หากสัมผัสเคร�องดวยมือเปยกหรือวางเคร�องในผาที่
เปยกชืน้ เคร�องอาจจะทำงานผิดปกติ
• หากทานรูส กึ ไมสะดวกสบายหลังจากใชงานเคร�อง
ใหหยุดใชงานเคร�องทันที
• เอียรบดั อาจเส�อมสภาพได เน�องจากการจัดเก็บหรือ
การใชงานเปนเวลานาน
• หากทานมีคำถามหรือปญหาใดๆ เกีย่ วกับเคร�องนีท้ อ่ี ยู
นอกเหนือจากคูม อื เลมนี้ กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหนาย
โซนี่ใกลบา นทาน
เอียรแพดรุน อ�นๆ สามารถสัง่ ซือ้ ไดจากตัวแทน
จำหนายโซนี่ใกลบา นทาน

บริเวณตำแหนงของฉลากหมายเลขเคร�อง
ดังรูป

รุน iPhone/iPod ที่เขากันได

ทานสามารถใชงานเคร�องกับรุน ตอไปนีเ้ ทานัน้ อัพเดท
iPhone และ iPod ของทานใหเปน
ซอฟตแวรลา สุดกอนใช
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6th generation)
(ณ เดือนสิงหาคม 2560)

ขอมูลจำเพาะ
ทั่วไป
ระบบส�อสาร: BLUETOOTH Specification เวอรชน่ั 4.1
สัญญาณออก: BLUETOOTH Specification Power
Class 2
ระยะในการส�อสารสูงสุด: ระยะหางประมาณ 10 เมตร1)
คล�นความถี:่ คล�น 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
โปรไฟล BLUETOOTH ทีเ่ ขากันได2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

2)

3)
4)
5)

ระยะในการใชงานจริงอาจแตกตางออกไป โดยขึน้ อยูก บั
ปจจัยตางๆ เชน สิง่ กีดขวางระหวางอุปกรณ, สนาม
แมเหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิตย,
ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของเสาอากาศ,
ระบบปฏิบตั กิ าร, ซอฟทแวรการทำงาน และอ�นๆ
โปรไฟลมาตรฐานของ BLUETOOTH แสดงถึง
จุดประสงคการส�อสารดวย BLUETOOTH ระหวาง
อุปกรณ
การเขารหัส: รูปแบบการแปลงและบีบอัดสัญญาณเสียง
Subband Codec
Advanced Audio Coding

หูฟงสเตอริโอตัดเสียงรบกวน
แบบไรสาย
แหลงไฟฟา:
DC 3.6 V: แบตเตอรีล่ เิ ธียม-ไอออนแบบชารจได
ภายในเคร�อง
DC 5 V: เม�อชารจไฟดวย USB
น้ำหนัก: ประมาณ 290 กรัม
อุณหภูมขิ ณะใชงาน: 0 °C ถึง 40°C
อัตราใชกำลังไฟ: 3 วัตต
จำนวนชัว่ โมงการใชงาน:
เม�อทำการเช�อมตอผานอุปกรณ BLUETOOTH
เวลาในการเลนเพลง:
สูงสุด 28 ชัว่ โมง (NC ON),
สูงสุด 34 ชัว่ โมง (NC OFF)
เวลาในการส�อสาร:
สูงสุด 28 ชัว่ โมง (NC ON),
สูงสุด 34 ชัว่ โมง (NC OFF)
เวลาในโหมด Standby:
สูงสุด 48 ชัว่ โมง (NC ON),
สูงสุด 200 ชัว่ โมง (NC OFF)
เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ดวย NC ON
สูงสุด 40 ชัว่ โมง
ขอควรทราบ: จำนวนชัว่ โมงการใชงานอาจจะสัน้ ลง
ขึน้ อยูก บั การเขารหัสและเง�อนไขการใชงาน
เวลาในการชารจไฟ:
ประมาณ 6 ชัว่ โมง
(ประมาณ 65 นาทีในการเลนเพลง หลังจากทำการ
ชารจไฟ 10 นาที)
ขอควรทราบ: จำนวนชัว่ โมงการชารจไฟและการ
ใชงานอาจจะแตกตางกันขึน้ อยูก บั เง�อนไขการใชงาน
อุณหภูมขิ ณะชารจไฟ: 5 °C ถึง 35°C

เคร�องรับสัญญาณ

ชนิด: Closed, Dynamic
ไดรเวอร: 40 มม.
ชวงตอบสนองคล�นความถี:่
5 Hz - 40,000 Hz (JEITA)
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีเ่ ปดเคร�อง)
คาความตานทาน:
32 Ω (1 kHz)
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีเ่ ปดเคร�อง)
16 Ω (1 kHz)
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีป่ ด เคร�อง)
Sensitivity:
103 dB/mW
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีเ่ ปดเคร�อง)
98 dB/mW
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีป่ ด เคร�อง)

ไมโครโฟน

ชนิด: Electret condenser
ทิศทาง: รับเสียงรอบทิศทาง
ชวงคล�นความถีท่ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ: 50 Hz – 8,000 Hz

ระบบพื้นฐานสำหรับการชารจไฟ
แบตเตอรี่ดวยการใช USB
(ณ เดือนสิงหาคม 2560)
เคร�องคอมพิวเตอรสว นบุคคลตองทำการติดตัง้ ดวยระบบ
ปฏิบตั กิ ารและพอรท USB ตอไปนี้

ระบบปฏิบตั กิ าร

(เม�อใชระบบ Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
(เม�อใชระบบ Mac)
Mac OS X (เวอรชน่ั 10.9 หรือลาสุด)
การออกแบบและขอมูลจำเพาะอาจเปลีย่ นแปลงได
โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

