Nauszny zestaw słuchawkowy
do biura z redukcją szumów,
złączem 3,5 mm, stereo

Skrócona instrukcja obsługi
DA-12002

1.

Wstęp

2.

Wymagania systemowe

Nauszny zestaw słuchawkowy firmy DIGITUS® zapewnia optymalną
jakość głosu. Redukcja szumów zmniejsza przeszkadzające hałasy z
otoczenia w mikrofonie, dzięki czemu możesz w pełni skoncentrować
się na rozmowie. Zestaw słuchawkowy jest wyposażony w dwa złącza
typu jack i można go używać jako zestawu słuchawkowego lub
normalnych słuchawek. Przy pomocy opcjonalnego adaptera do
zestawu słuchawkowego (AK-510301-002-S) można również podłączyć
go do gniazda audio jack typu combo (4-stykowego). Dzięki
regulowanemu pałąkowi można łatwo dostosować słuchawki do każdej
wielkości głowy, aby zapewnić sobie optymalny komfort noszenia.
Mikrofon można obracać w zakresie 300°, aby skonfigurować zestaw
słuchawkowy do użytkowania z mikrofonem po lewej lub po prawej
stronie. Piankowa poduszka w muszli słuchawki gwarantuje komfort
noszenia, dzięki czemu możesz uczestniczyć w dłuższych konferencjach
telefonicznych. Idealne rozwiązanie do użytkowania w biurze, w domu,
do konferencji telefonicznych lub webinariów.
Dostępny port stereo: 2 x 3,5 mm
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, macOS 10.4 lub nowsza wersja
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Dane techniczne

Typ połączenia: 2 x gniazdo jack 3,5 mm stereo
Długość kabla przyłączeniowego: 195 cm
Redukcja szumów w mikrofonie (jednokierunkowym)
Średnica muszli słuchawki: 30 mm
Czułość słuchawek: 115 dB
Impedancja słuchawek: 32 Ohm
Maksymalna moc: 84 mW
Pasmo przenoszenia słuchawek: 20 – 20 000 Hz
Czułość mikrofonu: -42 dB
Impedancja mikrofonu: ≤2,2 kOhm
Pasmo przenoszenia mikrofonu: 50 – 15 000 Hz
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4.

Zawartość opakowania

5.

Montaż

• 1 x nauszny biurowy zestaw słuchawkowy z funkcją redukcji szumów,
2 x 3,5 mm stereo
• 1 x SIO
Aby używać zestawu słuchawkowego, wystarczy podłączyć go do
dostępnego portu dźwiękowego w komputerze. Instalacja w systemach
operacyjnych Windows i MacOS przebiega automatycznie i jest
zakończona już chwilę po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
Windows
Przejść do Panelu sterowania > Dźwięk i upewnić się, że Urządzenie
dźwięku PnP jest ustawione jako domyślne urządzenie w obu kartach:
Odtwarzanie i Nagrywanie.
macOS
Przejść do Preferencje systemowe > Dźwięk i upewnić się, że Urządzenie
dźwięku PnP jest ustawione jako domyślne urządzenie w obu kartach:
Wejście i Wyjście.

Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja
zgodności jest dostarczana wraz z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma
deklaracji zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony
adres producenta.
www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Niemcy
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