เม�อเช�อมตอกับเคร�องคอมพิวเตอร ไมมีเสียงหรือเสียงไมไดเลน
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คูมือการใชงานที่จัดมาให

จะรวมถึงคูมือ 3 เลมดังตอไปนี้
คำแนะนำอางอิง (ฉบับนี้)
จะแนะนำถึงขอควรระวังและขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ
เอกสารนี้ควรอานรวมกับคูมือการใชงาน
คูมือการใชงาน (เอกสารที่แสดง)
จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเช�อมตอเคร�องเขากับอุปกรณและ
การใชงานเบื้องตน
คำแนะนำ Help (คูมือบนเว็บ)
อานคำแนะนำ Help บนเคร�องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน
ของทาน เม�อทานตองการทราบถึงวิธีการใชงานเคร�อง
ที่มากขึ้น คำแนะนำ Help ยังมีคำแนะนำการแกไขปญหา
เบื้องตนซึ่งจะแนะนำวิธีการแกไขปญหา สำหรับปญหาที่ทาน
อาจจะพบเจอ
เว็บไซต URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-2a/h_zz/
รหัสสองมิติ:

คำเตือน
อยาติดตั้งเคร�องเลนในพื้นที่ที่จำกัด เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิวอินท
เพ�อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม อยาปดชองระบายอากาศดวยหนังสือ
พิมพ, ผาปูโตะ, ผามาน ฯลฯ
อยาใหเคร�อง PHA-2A เขาไปอยูใกลแหลงไฟ (เชน แสงเทียน)
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ในสถานที่รอนจัด
เชน กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปนเวลานาน
แผนปายแสดงจะอยูที่ดานลางของเคร�อง

การแกไขปญหาเบื้องตน
หากเกิดปญหาใดๆ จากการใชงานเคร�องนี้ ใชรายการตรวจสอบดังตอไปนี้
และอานขอมูลตางๆ ของผลิตภัณฑในเว็บไซตของเรา หากยังคงเกิดปญหา
ขึ้นอีก ใหปรึกษาตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน

เกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ขณะกำลังใชงาน เคร�องอาจจะรอนขึ้น ไมใชความผิดปกติใดๆ
หลีกเลี่ยงการใชเคร�องเปนระยะเวลานาน ในขณะที่เคร�องอยูในกระเปาที่
ไมมีการถายเทอากาศหรือหอดวยผาหรือสิ่งที่คลายคลึงกัน มิฉะนั้น เคร�อง
อาจจะรอนเกินไป

ไมมีเสียง

เคร�องนี้เปนระบบสัญญาณเขาดิจิตอลไมรองรับสัญญาณเขาอนาล็อค
ตรวจสอบวาเคร�องและอุปกรณเสียงเช�อมตออยางถูกตอง
ตรวจสอบวาเปดอุปกรณที่เช�อมตอแลว
ปดเคร�อง จากนั้นเปดเคร�องอีกครั้ง
หากไฟแสดง CHG POWER ไมสวาง ใหทำการชารจไฟแบตเตอรี่
เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณที่เช�อมตอ
เพิ่มระดับเสียงของเคร�อง
หากเช�อมตอหูฟงดวยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ 3 ขามาตรฐานเขากับชอง
เสียบหูฟง Balanced 4.4 mm. standard จะไมมีเสียงเกิดขึ้น เช�อมตอ
หูฟงเขากับชองเสียบหูฟง (มินิสเตอริโอ)
เสียบหูฟงเขากับเคร�องอยางแน�นหนา
ใชงานหูฟงดวยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ 3 ขามาตรฐานหรือหูฟงที่รองรับ
การเช�อมตอแบบสมดุลดวยปลั๊ก Balanced 4.4 mm. standard
เคร�องรองรับเฉพาะหูฟงเหลานี้เทานั้น อยาเช�อมตอหูฟงประเภทอ�น
มิฉะนั้น อาจกอใหเกิดความผิดปกติ

เปดเคร�อง
เช�อมตอดวยสาย micro-USB เขายังพอรท Xperia/WALKMAN/PC
(หากสายที่เช�อมตอเขายังพอรท DC IN 5V / CHARGE จะไมทำงาน)
เคร�องคอมพิวเตอรไมจดจำเคร�องเปนอุปกรณ USB ใหรีสตารทเคร�อง
คอมพิวเตอรของทาน ติดตั้งซอฟทแวรไดรฟเวอรสำหรับ Windows
“ไดรฟเวอรอุปกรณ USB ของโซนี่” บน Windows ที่เคร�องคอมพิวเตอร
ของทาน เยี่ยมชมไดที่เว็บไซตตอไปนี้ และทำการติดตั้งซอฟทแวร
http://www.sony-asia.com/support
พอรท USB ของเคร�องคอมพิวเตอรที่เช�อมตออาจจะมีปญหา เช�อมตอ
เคร�องเขายังพอรท USB อ�นของเคร�องคอมพิวเตอร ถามี
เพิ่มระดับเสียงของเคร�องคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรของทาน
หากเคร�องมีการเช�อมตอเขากับเคร�องคอมพิวเตอรในขณะที่ใชซอฟแวร
การเลนเสียง ใหรีสตารทซอฟแวรการเลนเสียงอีกครั้ง
เม�อกำลังเลนขอมูลในรูปแบบเสียงที่มีความละเอียดสูงบนเคร�อง
คอมพิวเตอรของทานดวยเคร�อง PHA-2A ใชซอฟทแวรการเลนเสียง
ที่เขากันไดกับขอมูลในรูปแบบเสียงที่มีความละเอียดสูง เชน “Hi-Res
Audio Player”
เม�อไมไดติดตั้ง “Hi-Res Audio Player” ใหทำการติดตั้งบนเคร�อง
คอมพิวเตอร เยี่ยมชมไดที่เว็บไซตตอไปนี้ และทำการติดตั้งซอฟทแวร
http://www.sony-asia.com/support
หากเคร�องคอมพิวเตอรเขาสูโหมดการเตรียมพรอม หรือพักเคร�อง ในขณะ
ที่มีการเลนเพลงโดยใชซอฟตแวรการเลนเสียง ใหรีสตารทซอฟแวรการ
เลนเสียงอีกครั้ง
ตรวจสอบวา การตั้งคาอุปกรณเสียงของเคร�องคอมพิวเตอรของทาน
ถูกตอง

สำหรับ Windows 10/Windows 8/8.1

กดปุม [Windows] และ [X] แลวคางไว เพ�อแสดงเมนู ใหเลือกแถบ
[Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback]
เลือก [Sony PHA-2A] สำหรับการเลนอุปกรณ จากนั้นคลิก
[Set default]

เสียงขาดชวงเม�อเช�อมตอกับเคร�องคอมพิวเตอร

CPU ของเคร�องคอมพิวเตอรของทานถูกใชงานมากเกินไป ใหปด
แอพพลิเคชั่นอ�นๆ
อุปกรณ USB อ�นๆ ที่เช�อมตอกับเคร�องคอมพิวเตอรของทานและถูก
นำมาใชพรอมกัน ใหออกจากการใชงานอุปกรณ USB อ�นๆ

รีโมทควบคุมของชุดหูฟงไมทำงาน

เคร�องนี้ไมรองรับการใชงานดวยรีโมทควบคุม

ไมโครโฟนของชุดหูฟงไมทำงาน

เคร�องนี้ไมรองรับไมโครโฟนชุดหูฟง

เม�อตองการเช�อมตอหูฟงที่รองรับการเช�อมตอแบบ Balanced 4.4 mm.
standard ดวยปลั๊กมินิแบบ 3 ขามาตรฐาน (Balanced 3.5 mm.)×2
เขากับเคร�อง
ใหปรึกษาตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน

รุน iPhone/iPad/iPod ที่ใชงานรวมกันได
ทานสามารถใชงานเคร�องไดเฉพาะกับรุนตอไปนี้ อัพเดทซอฟทแวรลาสุดของ
iPhone, iPad หรือ iPod ของทานกอนการใชงาน
iPhone 6s Plus
iPad mini 4
iPhone 6s
iPad mini 3
iPhone 6 Plus
iPad mini 2
iPhone 6
iPad mini
iPhone 5s
iPad (4th generation)
iPhone 5c
iPod touch (5th generation)
iPhone 5
iPod touch (6th generation)
iPad Pro
iPad Air 2
(ณ เดือนสิงหาคม 2559)
iPad Air
เคร�องนี้ใชไดกับฟงกชั่นการเลนเสียง iPhones/iPads/iPods เทานั้น
อาจจะมีความตองการกำลังไฟเพิ่มขึ้น เม�อเริ่มการเช�อมตอกับเคร�อง ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับผลิตภัณฑ Apple อาจจะใชกำลังไฟแบตเตอรี่ของเคร�องและเคร�องอาจ
จะดับลง หากเช�อมตอผลิตภัณฑ Apple เขากับเคร�อง เม�อกำลังไฟแบตเตอรี่ต่ำ
ในกรณีนี้ ทำการชารจไฟเคร�องหรือใชตัวแปลงไฟ AC USB เพ�อเช�อมตอกับ
ผลิตภัณฑ Apple

สำหรับ Windows 7

คลิกที่เมนู [Start] ใหเลือกแถบ [Control Panel], [Hardware and
Sound], [Sound], [Playback] เลือก [Sony PHA-2A] สำหรับการเลน
อุปกรณ จากนั้นคลิก [Set default]

สำหรับ Mac

คลิกที่เมนู [Apple] ใหเลือกแถบ [System Preferences], [Sound],
[Output] จากนั้นเลือก [PHA-2A] สำหรับ [เลือกอุปกรณสำหรับสัญญาณ
เสียงออก]
ไดรฟ CD-ROM ไมรองรับฟงกชั่นการทำสำเนาดิจิตอล ใชไดรฟ CD-ROM
ที่รองรับการทำฟงกชันสำเนาดิจิตอล

ซอฟทแวรไดรฟเวอรสำหรับ Windows ไมสามารถติดตั้งไปยัง
Windows ของเคร�องคอมพิวเตอร

จำเปนตองเช�อมตอไปยัง Windows ของเคร�องคอมพิวเตอรของทานตาม
ที่กำหนด ขณะทำการติดตั้งซอฟทแวรไดรฟเวอร
ในกรณีนี้ เช�อมตอ Windows ของเคร�องคอมพิวเตอรไปยังพอรท Xperia
/WALKMAN/PC ของเคร�อง โดยใชสาย micro-USB (จัดมาให)
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเช�อมตอ โปรดดูภาพประกอบของ
“เคร�องคอมพิวเตอร” ในขั้นตอนที่ 2 ของคูมือการใชงาน

ระดับเสียงต่ำ

เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณที่เช�อมตอ
เพิ่มระดับเสียงของเคร�อง
เม�อใชหูฟงความตานทานสูง ใหตั้งคาสวิทชเลือก GAIN ไวที่ NORMAL
หรือ HIGH
เม�อใชชองเสียบหูฟง (มินิสเตอริโอ) ใชงานหูฟงดวยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ
3 ขามาตรฐาน เคร�องรองรับเฉพาะหูฟงที่มีมินิปลั๊กสเตอริโอ หากทานใช
หูฟง/ชุดหูฟงที่มีการควบคุมดวยรีโมทหรือไมโครโฟน ระดับเสียงอาจจะต่ำ
หรือไมมีเสียง

ไมสามารถเปดเคร�องได

ชารจไฟแบตเตอรี่ของเคร�อง
เม�ออายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง, แบตเตอรี่ใกลจะหมดอายุการใชงานลง
ใหปรึกษาตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน เพ�อเปลี่ยน

แบตเตอรี่ไมสามารถชารจไฟได

เม�อทำการชารจไฟดวยเคร�องคอมพิวเตอร ควรแน�ใจวา เคร�องคอมพิวเตอร
ที่เช�อมตอเขากับ DC IN 5V / CHARGE ของเคร�องดวยสาย micro-USB
ที่จัดมาใหอยางแน�นหนา
ตรวจสอบวาเปดเคร�องคอมพิวเตอรอยู และไมไดอยูในโหมดพัก, เตรียมพรอม
ตรวจสอบวาเคร�องและเคร�องคอมพิวเตอรเช�อมตอโดยตรงและไมผานฮับ
USB
ทำตามขั้นตอนการเช�อมตอ USB อีกครั้ง ในกรณีนอกเหนือที่จากที่ระบุ
ขางตน
พอรท USB ของเคร�องคอมพิวเตอรที่เช�อมตออาจมีปญหา เช�อมตอเคร�อง
ไปยังพอรท USB อ�นของเคร�องคอมพิวเตอร ถามี
ใชตัวแปลงไฟ AC USB ที่ไมไดแนะนำ
ชารจไฟแบตเตอรี่เต็ม หากชารจไฟแบตเตอรี่เต็ม ไฟแสดง CHG POWER
อาจจะกระพริบและดับไป และอาจจะไมสามารถเริ่มการชารจไฟได ไมได
เปนความผิดปกติ
หากไมไดใชงานเคร�องมาเปนเวลานาน, ไฟแสดง CHG POWER อาจจะ
ใชเวลาสักครูที่จะสวางขึ้นเปนสีแดง เม�อเช�อมตอกับเคร�องคอมพิวเตอร
ในกรณีนี้ หามถอดสาย micro-USB ออกจากเคร�อง และรอจนกวาไฟ
แสดง CHG POWER สวางเปนสีแดง

เวลาในการชารจไฟนานเกินไป

ใหปดเคร�อง อาจจะใชระยะเวลาในการชารจไฟนานเม�อเปดเคร�อง
ตรวจสอบวาเคร�องและเคร�องคอมพิวเตอรมีการเช�อมตอโดยตรง ไมผาน
ฮับ USB
ใชสายที่ไมรองรับ
ใชตัวแปลงไฟ AC USB ที่ไมไดแนะนำ

เกิดเสียงรบกวน

ใหเคร�องคอมพิวเตอรอยูหางจากเคร�อง
รีสตารทซอฟตแวรการเลนเสียง
ปดอุปกรณเสียงที่เช�อมตอ จากนั้นเปดใหมอีกครั้ง

รุน WALKMAN® ที่ใชงานรวมกันได
เคร�องรองรับเฉพาะฟงกชั่นเสียงของ WALKMAN® ซึ่งรองรับเสียงที่มีความ
ละเอียดสูง
สำหรับรุนที่เขากันไดลาสุด เยี่ยมชมไดที่เว็บไซต URL ตอไปนี้:
http://www.sony-asia.com/support

รุน Xperia™ ที่ใชงานรวมกันได
รุน Xperia ที่รองรับสัญญาณออกดิจิตอลที่เขากันได ขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่
สำหรับรุนที่เขากันไดลาสุด เยี่ยมชมไดที่เว็บไซต URL ตอไปนี้:
http://www.sony-asia.com/support

ขอควรระวัง
อยารับฟงเสียงจากเคร�องตอเน�องที่ระดับเสียงสูงเปนระยะเวลานาน

หากทานรับฟงที่มีระดับเสียงสูงเปนระยะเวลายาวนาน อาจจะทำใหเกิดอาการ
เจ็บหูหรือทำใหเกิดความผิดปกติในการไดยิน การปองกันการไดยิน ไมควรเปด
เสียงในระดับเสียงสูงเกินไป

อยาเริ่มรับฟงเสียงดวยระดับเสียงสูง

เสียงอาจจะดังทันที ทำใหแกวหูเกิดความเสียหายได คอยๆ ปรับระดับเสียงขึ้น

อยาใชหูฟงขณะกำลังเดิน, ขี่จักรยานหรือมอเตอรไซคหรือขับรถยนต
อยาใชงานเคร�องในสถานที่ที่กอใหเกิดอันตราย หากทานไมไดยินเสียง
รอบขาง เชน ทางขามทางรถไฟ, ชานชาลาสถานีรถไฟ และสถานที่
กอสราง
เกี่ยวกับความปลอดภัย

เม�อทานพกพาเคร�องและอุปกรณเสียงที่เช�อมตอดวยสายเช�อมตอ ควรแน�ใจ
วา ไมมีการเช�อมตอกับอุปกรณภายนอกขึ้นซึ่งอาจทำใหเกิดความผิดปกติได
• อยาวางน้ำหนักหรือกดทับบนเคร�องนี้ เพราะอาจจะทำใหเกิดรูปรางผิดปกติ
ในการจัดเก็บระยะยาว
• อยาโยนเคร�องหรือวัตถุทำใหเคร�องสะเทือน เพราะอาจทำใหเกิดความผิดปกติ
• ทำความสะอาดเคร�องดวยผาแหงนุม
• หากมีสัญญาณรบกวนขณะรับฟงวิทยุ ฯลฯ ใหยายเคร�องออกหางไปจาก
อุปกรณที่เช�อมตอ
• หามใหเคร�องโดนน้ำ เพราะเคร�องไมกันน้ำ
พึงจดจำขอควรระวังตามดานลางนี้
- ระมัดระวังไมใหเคร�องหลนลงไปในอางลางจานหรือภาชนะที่บรรจุน้ำอยู
- อยาใชงานเคร�องในสถานที่ที่มีความชื้นหรือสภาพอากาศไมดี เชน ฝนตก
หรือหิมะตก
- อยาทำใหเคร�องเปยก
หากสัมผัสเคร�องดวยมือเปยกหรือวางเคร�องในผาที่เปยกชื้น เคร�องอาจจะทำ
งานผิดปกติ
• เม�อใสและนำเคร�องออกจากกระเปาหรืออ�นๆ ปุมปรับระดับเสียงอาจโดนปรับ
ไปยังตำแหน�งอ�นที่ทำใหเกิดระดับเสียงดังขึ้น ควรระวังเม�อใสเคร�องลงใน
กระเปาหรือนำเคร�องออกจากกระเปา
• เช็ดปลั๊กหูฟงดวยผานุมแหงอยางสม่ำเสมอ หากหูฟงสกปรกอาจจะทำใหเกิด
เสียงรบกวน, ไมมีเสียงและอ�นๆ
•

เกี่ยวกับการจัดวาง
•

อยาวางเคร�องไวในสถานที่:
- ที่มีความรอนสูงมาก (เชน ในรถที่ปดหนาตาง)
- ที่มีการถูกแสงแดดโดยตรงหรือใกลแหลงความรอน
- ที่มีการสั่นสะเทือน
- ที่มีสนามแมเหล็ก
(เชน ที่อยูใกลแมเหล็ก, ลำโพง หรือทีวี)
- ที่มีฝุนมากเกินไป

ขอสังเกตเกี่ยวกับไฟฟาสถิตย

เม�อใชงานหูฟงในสภาพอากาศที่แหงแลง, เสียงรบกวนหรือเสียงขามอาจเกิด
ขึ้นได หรืออาจจะเกิดเสียงซาได นี่คือผลจากการเกิดไฟฟาสถิตยขึ้นในรางกาย
ไมใชความผิดปกติของหูฟง
ผลนี้สามารถลดนอยลงได โดยการสวมหูฟงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

การชารจไฟ
•
•
•
•
•

เคร�องนี้สามารถชารจดวย USB เทานั้น เพ�อชารจไฟเคร�องนี้ ใชพอรท USB
ของเคร�องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือตัวแปลงไฟ AC USB ที่แนะนำ
เคร�องนี้ไมสามารถชารจไฟดวยตัวชารจไฟแบตเตอรี่แบบพกพา
ทานสามารถใชงานเคร�องขณะที่เช�อมตอเขากับเคร�องคอมพิวเตอรหรือแหลง
กำลังไฟ AC ในกรณีนี้ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการใชงาน อาจจะใชเวลาใน
การชารจไฟหรืออาจจะไมสามารถชารจไฟได
เม�อจัดเก็บเคร�องเปนระยะเวลานาน เพ�อปองกันไมใหแบตเตอรี่หมด ชารจไฟ
เคร�องทุกๆ 6 เดือนหรือมากกวา
เม�ออายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง, แบตเตอรี่ใกลจะหมดอายุการใชงานลง
ใหปรึกษาตัวแทนจำหน�ายโซนี่ใกลบานทาน เพ�อเปลี่ยน

•

การออกแบบและขอมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนโดยไมตองแจงลวงหนา

ขอควรทราบเกี่ยวกับเคร�องหมายการคา

•
•
•
•

ขอมูลจำเพาะ
ชวงความถี่

•

ความตานทาน

•

สัญญาณออกสูงสุด (เม�อใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชารจไฟ
ภายในเคร�อง)

•

10 Hz - 100 kHz (อนาล็อค)
8 Ω - 600 Ω

การเช�อมตอแบบ Balanced 4.4 mm. standard
ประมาณ 320 mW + 320 mW (32 โอหม, บิดเบือน 1%)
การเช�อมตอแบบปกติ
ประมาณ 100 mW + 100 mW (32 โอหม, บิดเบือน 1%)

ขั้วตอสัญญาณออก

ชองเสียบหูฟง (Balanced standard)
ชองเสียบหูฟง (มินิสเตอริโอ)
เช�อมตอหูฟงดวยปลั๊ก Balanced 4.4 mm. standard เขากับชองเสียบหูฟง
(Balanced standard) หรือเช�อมตอหูฟงดวยปลั๊กมินิสเตอริโอแบบ 3 ขา
มาตรฐานเขากับชองเสียบหูฟง (มินิสเตอริโอ) เคร�องจะไมรองรับปลั๊กประเภทอ�น

พอรท/ขั้วตอสัญญาณเขา

พอรทการเช�อมตอ Xperia/WALKMAN®/เคร�องคอมพิวเตอร
พอรทการเช�อมตอ iPhone/iPad/iPod

อุณหภูมิขณะใชงาน
0 °C ถึง 40 °C

อุณหภูมิขณะชารจไฟ
5 °C ถึง 35 °C

แหลงกำลังไฟ

DC 3.7 V: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชารจไฟภายในเคร�อง
DC 5 V: เม�อทำการชารจไฟดวย USB

ความตองการอัตรากระแสไฟ
7W

อายุการใชงานแบตเตอรี่

การเช�อมตอดิจิตอล (balanced): ประมาณ 5 ชั่วโมง*1
*1 เม�อใชเคร�องที่ 1 mW + 1 mW สัญญาณออก (24 Ω) เวลาอาจจะแตกตาง
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหรือเง�อนไขในการใชงาน

เวลาในการชารจไฟ

เม�อเช�อมตอเขากับเคร�องคอมพิวเตอร: ประมาณ 8 ชั่วโมง*2
เม�อเช�อมตอเขากับเตาจายไฟ AC ขอแนะนำใหใชตัวแปลงไฟ AC USB
(แยกจำหน�ายตางหาก): ประมาณ 5 ชั่วโมง*2
*2 เวลาที่ตองการสำหรับการชารจไฟแบตเตอรี่ที่วางเปลา ขณะปดเคร�อง

ขนาด

กวาง/สูง/ลึก, ไมรวมสวนที่ย�นออกมา
80.0 มม. × 23.0 มม. × 133.0 มม.
กวาง/สูง/ลึก
80.0 มม. × 24.0 มม. × 133.5 มม.
น้ำหนัก
ประมาณ 290 กรัม

แซมปลิ้งที่รองรับคล�นความถี่/บิท
PCM

เม�อเช�อมตอเขากับเคร�องคอมพิวเตอร: สูงสุด 192 kHz/32-บิท
เม�อเช�อมตอเขากับ iPhone/iPod: สูงสุด 96 kHz/24-บิท
DSD
2.8 MHz, 5.6 MHz (5.6 MHz: ระบบ Windows เทานั้น)

อุปกรณประกอบดวย

แอมพลิฟายเออรหูฟงแบบพกพา (เคร�องนี้) (1)
สายดิจิตอลสำหรับ WALKMAN® (1)
สายดิจิตอลสำหรับ Xperia (1)
สาย Micro-USB (1)
เข็มขัดซิลิโคน (2)
แผนปองกัน (1)
คูมือการใชงาน (1)
คำแนะนำอางอิง (คูมือเลมนี้) (1)

อุปกรณที่แนะนำ

ตัวแปลงไฟ AC USB (5 V, อยางนอย 1.5 A)
ไมรับประกันการชารจไฟดวยตัวแปลงไฟประเภทอ�น

สภาพแวดลอมการใชงาน

OS มาตรฐาน:
Windows 10 Home/Pro
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 หรือลาสุด)/Home Basic (SP1 หรือลาสุด)/Home Premium
(SP1 หรือลาสุด)/Professional (SP1 หรือลาสุด)/Ultimate (SP1 หรือลาสุด)
Mac OS X (v10.8 หรือลาสุด)
CPU: Intel Core 2 Processor 1.6 GHz หรือดีกวา
หน�วยความจำ: 1 GB หรือดีกวา
พอรต USB (USB 2.0 High Speed)
• หนึ่งในระบบปฏิบัติการดังกลาวขางตนจะตองมีการติดตั้งอยูในเคร�อง
คอมพิวเตอรจากโรงงาน
• ไมรับประกันวาเคร�องสามารถใชงานกับเคร�องคอมพิวเตอรทุกเคร�องได
• ไมรับประกันวาเคร�องสามารถใชงานกับเคร�องคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบ
การทำงานที่มีการปรับรุนดวยตนเองหรือระบบปฏิบัติการหลากหลาย

ไมรับประกันวาเคร�องสามารถใชงานกับฟงกชัน เชน ระบบพัก หรือเตรียม
พรอมบนเคร�องคอมพิวเตอรเคร�องใด

WALKMAN® และโลโก WALKMAN® เปนเคร�องหมายการคาจดทะเบียน
ของ Sony Corporation
“Xperia” และ “Xperia Tablet” เปนเคร�องหมายการคาของ Sony Mobile
Communications AB
iPad, iPhone, iPod และ iPod touch เปนเคร�องหมายการคาของ
Apple Inc., ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ�นๆ iPad Air และ
iPad mini เปนเคร�องหมายการคาของ Apple Inc.
"Made for iPod", "Made for iPhone" และ "Made for iPad"
หมายความถึงอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการออกแบบใหเช�อมตอ
เฉพาะสำหรับ iPod, iPhone หรือ iPad ตามลำดับ และไดรับการรับรอง
โดยนักพัฒนาเพ�อตอบสนองตามประสิทธิภาพมาตรฐานของ Apple ซึ่ง
Apple จะไมรับผิดชอบตอการทำงานของอุปกรณนี้ หรือการปฏิบัติตามที่มี
ความปลอดภัย และมาตรฐานการกำกับดูแล โปรดทราบวาการใชอุปกรณ
เสริมนี้กับ iPod, iPhone หรือ iPad อาจจะมีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของเครือขายไรสาย
Mac และ Mac OS เปนเคร�องหมายการคาของ บริษัท Apple Inc., ซึ่ง
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ�นๆ
Microsoft, Windows และ Windows Vista เปนเคร�องหมายการคาจด
ทะเบียนหรือเคร�องหมายการคาของ Microsoft Corporation ใน
สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ�นๆ
เคร�องหมายการคาและเคร�องหมายการคาจดทะเบียนอ�นๆ ทั้งหมดเปน
เคร�องหมายการคาหรือเคร�องหมายการคาจดทะเบียนของเจาของที่เกี่ยวของ
ในคูมือนี้ ไมไดระบุเคร�องหมาย TM และ ®

