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Стереонавушники з мікрофоном

Дякуємо Вам за купівлю стереонавушників ТМ SVEN!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2017. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).
Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені авторським 
правом. Усі права захищені.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Стереофонічні навушники канального типу SVEN E-109M призначені для роботи 
із звуковими картами ПК та іншими сумісними з ними мобільними пристроями. 
Мікрофон та кнопка прийому виклику / паузи встановлено на кабелі для зруч- 
ності спілкування по телефону. 

КОМПЛЕКТНІСТЬ
• Стереонаушники з мікрофоном – 1 шт.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не використовуйте стереонавушники під час керування транспортом.
• Не використовуйте стереонавушники на високому рівні гучності тривалий час 
(понад 15 хвилин) – це призводить до погіршення слуху.

ОСОБЛИВОСТІ
• Роз’єм 3,5 мм (4 pin) для підключення мобільних пристроїв
• Кнопка прийому виклику / паузи
• Кабель з тканинним обплетенням для запобігання його заплутуванню

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Підключіть штекер 4 pin навушників до роз’єму аудіовиходу джерела сигналу 
(мобільний пристрій), як показано на схемі (мал. 1).
• Установіть необхідний рівень гучності навушників за допомогою регулятора 
гучності джерела сигналу.



Кнопка прийому виклику / паузи

Мал. 1. Схема підключення

Технічна підтримка на сайті www.sven.fi.
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Керівництво користувача

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики та од. виміру

Чутливість, дБ 

Частотний діапазон, Гц 

Опір, Ом

Мембрана, мм

Тип роз’єму
Довжина кабелю, м

Вага, г

Значення

103 ± 5 % (навушники); 
-58 ± 3 % (мікрофон)

20 – 20 000 (навушники); 
30 – 16 000 (мікрофон)
32 
Ø 10

Ø 3,5 мм (4 pin) стерео міні-джек
1,2
13

Примітки:
• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою 
для претензій.
• У зв’язку з тим, що продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється, технічні характе- 
ристики можуть бути змінені без повідомлення.

E-109M

Джерела сигналу

Вихід на
навушники

Штекер 4 pin для
мобільних пристроїв

Мікрофон



Модель: E-109M
Постачальник/імпортер в Україні:
ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,
тел. (044) 233-65-89/98.
Призначення, споживчі властивості та відомості про 
безпеку товару див. у Керівництві користувача.
Умови гарантійного обслуговування дивіться 
в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi.
Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки.  
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому 
місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед»,
176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447. 
Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія 
Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка,
Котолахдентіє, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the 
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, 
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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