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Дякуємо Вам за купівлю мікрофона ТМ SVEN!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтесь з цим Керівництвом і збе- 
режіть його на увесь період використання.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2013. SVEN Company Ltd. Версiя 1.0 (V 1.0).
Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським пра- 
вом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі 
невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і ви- 
давець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збит- 
ки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікрофон MK-420 призначений для комфортного спілкування через Інтернет, за- 
пису слів і фраз під час дистанційного вивчення іноземних мов і контролю пра- 
вильності вимови іноземних слів. Модель прекрасно підходить для роботи вдома 
або в офісі.
   
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОФОНА MK-420
• Кнопка вмикання / вимикання
• Зручна підставка
• Регульований кут нахилу
• Подарункова упаковка

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не встановлюйте в місцях можливого попадання рідини, вологи, пилу і дії висо- 
ких температур.
• Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі несправності при- 
строю зверніться за професійною консультацією в найближчий сервісний центр. 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Підключіть штекер мікрофону до мікрофонного входу джерела сигналу (ПК, ноут- 
бук). Увімкніть джерело сигналу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слу- 
жити підставою для претензій. Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється.       
З цієї причини технічні характеристики може бути змінено без попереднього пові- 
домлення.

Чутливість, дБ

Частотний діапазон, Гц

Розмір мікрофонного модуля, мм

Тип роз’єму, мм

Довжина кабелю, м

-58 ± 2

30 – 16 000

6 × 5

штекер Ø 3,5

2,4 ± 0,15

MK-420

Керівництво користувача
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Модель: MK-420
Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.
Условия гарантийного обслуживания смотрите 
в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi.
Гарантийный срок:   12 мес.
Срок службы:              2 года.  
Произведено под контролем «Свен Скандинавия 
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модель: MK-420
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 з експлуатації.
Умови гарантійного обслуговування дивіться 
в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi.
Гарантійний термін:       6 міс.
Строк служби:                  2 роки.  
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить.
Зберігати в сухому місці.
Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія
Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котолахдентіє, 15. 
Зроблено в Китаї.

Виробник для України: «ГРІНВЕЙВ ІНДАСТРІАЛ ГРУП 
ЛІМІТЕД», блок 2509, 25 поверх, 113 Аргайл-стріт, 
Монгкок, Коулун, Гонконг.

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. Mk-420
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