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 : مشخصات

 
 
 

 كليد روشن و خاموش -1

 سيقیكليد پخش و قطع مو -2

 و تا شو  تنظيم قابل سر نگهدارنده -3

 از جنس چرم سر نگهدارنده -4

 )كاهش و افزایش(كليد تنظيم صدا  -5

 موسيقی بردنعقب/جلو كليد  -6
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 : قابليتهای كليدی
 

 طراحی ارگونميک 

 برای راحتی بيشتراز جنس چرم  سر نگهدارنده 

 بدون نياز به نصب درایور 

 

 : نياز مورد سيستم حداقل
 

 ویندوز XP , Vista , 7 

 پورت USB برای لرزاننده 

  ( 3.5جک استاندارد صدا mm) 

 

 : مشخصات فنی
 

  گرم 081وزن 

 ميلی متر  098×  91 ×091   ابعاد 

  20فركانس پاسخ گویی Hz ~ 20KHz 

  32مقامتΩ 

 105 حساسيتdB+-4dB   1 در فركانسKHz 

  1در فركانس   % 0اعوجاج كمتر ازKHz   1برای توانmW 

 دو متر  طول كابل 
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 : طراحی ارگونوميک
 

 طراحی مناسب و راحت برای استفاده بلند مدت.

 

 حفظ دمای مناسب برای استفاده بلند مدت.

 
 

 : نکات ایمنی
 از زمين خوردن و ریختن مایعات به روی هدفون جلوگيری كنيد. 

 .از كشيده شدن كابل جلوگيری كنيد 

 .در صورت بروز هرگونه اشکال فقط به نمایندگی مراجعه فرمایيد 
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 برای پخش آهنگ آنرا یکبار فشار دهيد.

 برای قطع آهنگ آنرا دوباره فشار دهيد.

ثانيه  1برای روشن نمودن دستگاه، این دكمه را فشار داده وبه مدت 
ثانيه  0همچنين برای خاموش كردن نيز، آنرا به مدت  نگه دارید.

 فشرده و نگه دارید.

در حالت خاموش دستگاه، این دكمه را  بلوتوث،برای فعال نمودن حالت 
 ثانيه نگه دارید. 8فشار داده و به مدت 

 ثانيه بفشارید. 0ی، این دكمه را به مدت برای تماس صوت
 ثانيه نگه دارید.1برای تکرار تماس قبلی، آنرا فشرده و به مدت 

 برای قطع تماس در حال صحبت كافيست یکبار آنرا بفشارید.
 ثانيه نگه دارید. 1برای رد كردن تماس آنرا به فشرده و به مدت 

 ر بصورت متوالی بفشارید.برای پشت خط نگه داشتن تماس، این دكمه را دوبا
 دكمه + فشار دهيد. ، این دكمه را به همرته  3way callبرای فعال سازی 

: برای افزایش صدا كليد + ، و برای كم كردن آن ، كليد تنظيم صدا )كاهش و افزایش(

 برای قطع صدا و ميکروفن این دو دكمه را همزمان بفشارید. استفاده كنيد. –از كليد 

 

 آنرا یکبار فشار دهيد. تن به آهنگ بعدی،برای رف

 آنرا یکبار فشار دهيد. برای رفتن به آهنگ قبلی،
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