Instrukcja podłączenia i obsługi
•
•
•
•
•

Wypakuj urządzenie z opakowania.
Rozłóż nogi statywy (tripod) w dogodnej pozycji i ustaw je na stabilnej powierzchni.
Podepnij kabel mini-jack 3,5 mm do wtyku mini-jack 3,5 mm w komputerze.
Drugi koniec kabla podepnij do portu mikrofonowego na spodzie mikrofonu.
Aby wyregulować siłę głosu ustaw pokrętło głośności na froncie mikrofonu w
dogodnej pozycji (w lewą stronę MINUS, w prawą stronę PLUS).

Środki ostrożności

MIKROFON Z UCHWYTEM + STATYW
AK143C
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Informacje ogólne
Uniwersalny mikrofon komputerowy z uchwytem, wyposażony w standardowe złącze AUX minijack
3,5mm. Dzięki wykorzystaniu standardowego złącza AUX jego zastosowanie staje się niezwykle
szerokie! Doskonale sprawdzi się przy prowadzeniu rozmów przez internetowe komunikatory. Można
go również podłączyć do swojego smartfona! Solidna konstrukcja zapewni długie, bezproblemowe
użytkowanie. Dołączony w zestawie statyw umożliwi korzystanie z mikrofonu bez dodatkowego
angażowania rąk! Mikrofon ma bardzo szerokie pasmo przenoszenia dźwięku, co pozwala na
znaczną redukcję szumów i zakłóceń oraz wysoką jakość transmitowanego dźwięku!
Cechy produktu:
•
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Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Uniwersalny, przewodowy mikrofon komputerowy z kablem o długości aż 200 cm!
Dołączony w zestawie statyw znacznie zwiększa komfort użytkowania (nie trzeba używać
rąk w trakcie rozmowy).
Szerokie pasmo przenoszenia dźwięku, od 50 Hz aż do 16 KHz!
Idealny do głosowych komunikatorów internetowych, np. Skype czy Facebook Messenger.
Uniwersalny - nie wymaga żadnych sterowników i współpracuje z każdym urządzeniem
wyposażonym w standardowe złącze minijack 3,5 mm!
Nie wymaga dodatkowego zasilania!

Specyfikacja:
•
•
•
•
•

Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
Pasmo przenoszenia dźwięku: od 50Hz do 16KHz
Długość kabla: 200 cm
Statyw: tripod
Kolor: czarny
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Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą
skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

