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1. Tanıtım 
DIGITUS® kulak üstü kulaklık, en iyi ses kalitesini sunar. Gürültü 
azaltma özelliği, mikrofondaki rahatsız edici çevre gürültüsünü 
azaltır, böylece tamamen aramanıza konsantre olabilirsiniz. İki jak 
bağlantısı sayesinde hem mikrofonlu kulaklık hem de normal kulaklık 
olarak kullanılabilir. Mikrofonlu kulaklık, isteğe bağlı mikrofonlu 
kulaklık adaptörü (AK-510301-002-S) ile kombinasyon jakında (4 
kutuplu) da kullanılabilir. Ayarlanabilir kafa bandı sayesinde, 
optimum kullanım rahatlığı için tüm kafa boyutlarına göre kolayca 
ayarlanabilir. Mikrofon 300° döndürülebilir ve bu sayede kulaklık sağ 
veya sol tarafta kullanım için yapılandırılabilir. Kulaklıktaki köpük 
pedin sağladığı takma rahatlığı sayesinde daha uzun telefon 
konferanslarının keyfini çıkarabilirsiniz. Ofislerde veya evde, telefon 
konferansları ya da web seminerleri için kullanıma idealdir. 
 
2. Sistem Gereksinimleri 
Kullanılabilir 2 adet 3,5 mm stereo bağlantı noktası 
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, macOS 10.4 veya üstü 
 
3. Teknik Özellikler 
• Bağlantı türü: 2 adet 3,5 mm stereo jak 
• Bağlantı kablosu uzunluğu: 195 cm 
• Mikrofon gürültü azaltma (tek yön) 
• Kulaklık çapı: 30 mm 
• Kulaklık hassasiyeti: 115 dB 
• Kulaklık empedansı: 32 Ohm 
• Maksimum güç: 84 mW 
• Kulaklık frekansı: 20 - 20.000 Hz 
• Mikrofon hassasiyeti: -42 dB 
• Mikrofon empedansı: ≤ 2,2 kOhm 
• Mikrofon frekansı: 50 - 15.000 Hz 
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4. Paket İçeriği 
• 1 adet Gürültü Azaltma Özellikli Mikrofonlu Kulak Üstü Ofis Kulaklığı, 

2 x 3,5 mm Stereo 
• 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu 
 
5. Kurulum 
Kulaklığı kullanmak için bilgisayarınızdaki kullanılabilir bir ses bağlantı 
noktasına bağlamanız yeterlidir. Hem Windows hem de Mac işletim 
sistemlerinde kurulum otomatik olacak ve kulaklığı taktıktan kısa bir süre 
sonra tamamlanacaktır.  
 
Windows 
Denetim Masası > Ses kısmına gidin ve hem Oynatma hem de Kayıt 
sekmelerinde PnP Ses Aygıtının varsayılan aygıt olarak ayarlanıp 
ayarlanmadığını kontrol edin. 
 
macOS 
Sistem Tercihleri > Ses kısmına gidin ve hem Giriş hem de Çıkış 
sekmelerinde PnP Ses Aygıtının varsayılan aygıt olarak ayarlanıp 
ayarlanmadığını kontrol edin. 
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