•

โดยขึ้นอยูกับอุปกรณที่เช�อมตอ อุปกรณอาจใชเวลา
ในการติดตอส�อสารชั่วครูหนึ่ง

หากเสียงหายบอยครั้งระหวางเลน
•

หูฟงสเตอริโอ
ตัดเสียงรบกวน
แบบไรสาย

คำแนะนำอางอิง

•

•

อาจจะทำใหดีขึ้นไดดวยการตั้งคาโหมดคุณภาพเสียงไว
ที่ “priority on stable connection.” สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำ Help
อาจจะทำใหดีขึ้นไดดวยการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพ
การเลนไรสายหรือปรับโหมดการเลนไรสายไวที่ SBC
บนอุปกรณที่ใชงาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ดูคูมือการใชงานที่จัดมาใหพรอมกับอุปกรณที่ใชงาน
หากทานใชงานเคร�องสมารทโฟน อาจจะทำใหดีขึ้นได
ดวยการปดแอพพลิเคชั่นที่ ไมจำเปนหรือทำการรีบูท
เคร�องสมารทโฟน

การใชงานแอพการโทรสำหรับสมารทโฟน
และเคร�องคอมพิวเตอร
•

เคร�องนี้รองรับการรับสายปกติเทานั้น ไมรองรับแอพ
การโทรสำหรับสมารทโฟนและเคร�องคอมพิวเตอร

การชารจไฟเคร�อง
•

•

•

•
•

เคร�องนี้สามารถชารจดวย USB เทานั้น
จำเปนตองใชพอรท USB ของเคร�องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลสำหรับการชารจไฟ
ระหวางการชารจไฟ ไมสามารถเปดเคร�องนี้ ได,
ไมสามารถใชงาน BLUETOOTH และฟงกชั่นตัดเสียง
รบกวนได
หากไมไดใชงานเคร�องเปนเวลานาน แบตเตอรี่แบบ
ชารจไฟอาจจะมีระยะเวลาการใชงานสั้นลง ใหทำการ
ชารจไฟหลายๆ ครั้ง ระยะเวลาในการใชงานของ
แบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้น
หากทานเก็บเคร�องไวเปนเวลานาน ควรชารจไฟทุกๆ
ครึ่งป เพ�อปองกันแบตเตอรี่เส�อมสภาพ
หากระยะเวลาในการใชงานสั้นลง เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่
ชารจไฟไดดวยกอนใหม กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหนาย
โซนี่ใกลบานทาน เพ�อเปลี่ยนแบตเตอรี่

ขอควรทราบเกี่ยวกับไฟฟาสถิตย
•
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ของผลิตภัณฑนี้ หรือการสอดคลองตอมาตรฐานดาน
ความปลอดภัย และกฎเกณฑขอบังคับ โปรดทราบวาการ
ใชงานของอุปกรณเสริมนี้กับ iPod หรือ iPhone อาจสง
ผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานแบบไรสาย

A

Qualcomm® เปนเคร�องหมายการคาของ Qualcomm
Incorporated ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ�นๆ ใชงานภายใตTMการไดรับอนุญาต
เสียง Qualcomm aptX เปนเคร�องหมายการคาของ
Qualcomm Technologies International, Ltd., ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ�นๆ ใชงาน
ภายใตการไดรับอนุญาต

หากเคร�องใชงานไดไมถูกตอง
•

•

•

Android เปนเคร�องหมายการคาของ Google Inc.

B

เคร�องหมายการคาและช�อทางการคาอ�นๆ เปนเคร�อง
หมายการคาของบริษัทเจาของนั้น

•

เกี่ยวกับการส�อสาร BLUETOOTH

•
NC/AMBIENT

C

•

•

อยาติดตั้งเคร�องเลนในพื้นที่ที่จำกัด เชน ชั้นวางหนังสือ
หรือตูแบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน)
ในสถานที่รอนจัด เชน กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียง
เปนเวลานาน
อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่
ในกรณีที่มีการรั่วไหลของของเหลว, อยาใหของเหลวที่
รั่วซึมโดนผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดขึ้น ใหลางออก
ดวยน้ำเปลา และรีบไปพบแพทย
ถานและแบตเตอรี่จำเปนตองมีการชารจไฟกอนการใชงาน
โปรดดูคำแนะนำของบริษัทผูผลิตหรือคูมือการใชงาน
อุปกรณ เพ�อทำการชารจไฟอยางถูกตอง
หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจำเปนตองมีการใช
ชารจไฟหลายๆ ครั้ง เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการชารจไฟ
สูงสุด
ทำการกำจัดแบตเตอรี่อยางถูกตอง

เคร�องหมาย CE มีผลบังคับใชเฉพาะบางประเทศ โดย
เฉพาะประเทศในกลุม EEA (European Economic Area)
โลโกและช�อ LDACTM เปนเคร�องหมายการคาของ
Sony Corporation

•

•

•

•

โลโกและเคร�องหมายคำวา Bluetooth® เปนเคร�องหมาย
การคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการ
ใชงานเคร�องหมายโดยโซนี่ คอรปอเรชั่นที่อยูภายใตการ
ไดรับอนุญาต
N-Mark เปนเคร�องหมายการคาหรือเคร�องหมายการคา
จดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและในประเทศอ�นๆ
Windows เปนเคร�องหมายการคาจดทะเบียนหรือ
เคร�องหมายการคาของ Microsoft Corporation
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอ�นๆ
Mac, OS X, iPhone และ iPod touch เปนเคร�องหมาย
การคาของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอ�นๆ
“Made for iPod” และ “Made for iPhone” หมายถึง
อุปกรณอิเลคทรอนิคสที่ออกแบบมาเพ�อตอกับ iPod หรือ
iPhone และไดรับการรับรองจากผูพัฒนา เพ�อใหเขากับ
มาตรฐานของ Apple Apple ไมรับผิดชอบตอการทำงาน

•
•

เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH จะทำงานภายในระยะ
หางประมาณ 10 เมตร ระยะในการส�อสารสูงสุดอาจ
แตกตางกันออกไป โดยขึ้นอยูกับสิ่งกีดขวาง (คน,
โลหะ, ผนัง หรืออ�นๆ) หรือแมเหล็กไฟฟาในบริเวณ
แวดลอม
เสาอากาศภายในเคร�องตามภาพประกอบในเสนประ
(ดังรูป ) ความไวของการส�อสารดวย BLUETOOTH
จะดีขึ้นโดยการปรับทิศทางของเสาอากาศภายในเคร�อง
ไปยังอุปกรณ BLUETOOTH ที่เช�อมตอ เม�อมีวัตถุ
กีดขวางระหวางเสาอากาศของอุปกรณที่เช�อมตอและ
เสาอากาศภายในเคร�อง อาจจะมีเสียงรบกวนหรือ
เสียงหอนเกิดขึ้นหรืออาจจะไมเกิดการส�อสาร
สถานะในดานลางนี้อาจจะทำใหเกิดการส�อสาร
BLUETOOTH ขัดของ หรือเสียงรบกวน หรือเสียงหอน
- มีคนกีดขวางระหวางเคร�องและอุปกรณ BLUETOOTH
วางอุปกรณ BLUETOOTH ใหหันหนาไปทางเสา
อากาศของเคร�อง อาจจะทำใหสัญญาณเสียงออกดีขึ้น
- มีสิ่งกีดขวาง เชน โลหะ หรือผนังระหวางเคร�องและ
อุปกรณ BLUETOOTH
- มีอุปกรณที่ใชความถี่ 2.4 GHz เชน อุปกรณ Wi-Fi,
โทรศัพทไรสาย หรือเตาไมโครเวฟอยูใกลๆ กับเคร�อง
เน�องจากอุปกรณ BLUETOOTH และ Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) ใชความถี่เดียวกัน (2.4 GHz),
คล�นไมโครเวฟจึงอาจทำใหเกิดเสียงรบกวนหรือเสียง
หอนหรือสงผลใหความเร็วในการส�อสารลดลง ถาใช
เคร�องใกลกับอุปกรณ Wi-Fi ในกรณีเหลานี้ ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
- ใชเคร�องนี้ ใหหางจากอุปกรณ Wi-Fi อยางนอย
10 เมตร
- ถาใชงานเคร�องนี้ภายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ
Wi-Fi ควรปดการทำงานของอุปกรณ Wi-Fi
- ติดตั้งเคร�องนี้และอุปกรณ BLUETOOTH ใหใกลกัน
มากที่สุดเทาที่จะทำได
คล�นไมโครเวฟที่สงออกมาจากอุปกรณ BLUETOOTH
อาจมีผลตอการใชงานอุปกรณอิเล็คทรอนิคสทางการ
แพทย ควรปดการทำงานของเคร�อง และอุปกรณ
BLUETOOTH อ�นๆ เม�ออยูในสถานที่ตอไปนี้ เพราะ
อุปกรณเหลานี้อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได
- ในสถานที่ที่กาซไวไฟ, ในโรงพยาบาลหรือปมน้ำมัน
- ใกลประตูแบบเปดอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนเพลิงไหม
เม�อทานใชงานเคร�องบนเคร�องบิน ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของพนักงานตอนรับบนเคร�องบินหรือสอบถามเง�อนไข
เกี่ยวกับการใชเคร�องนี้จากสายการบินที่ทานบิน หาก
ทานไมไดใชสายหูฟงที่จัดมาให คล�นวิทยุอาจจะสงผล
กระทบตออุปกรณการบินซึ่งทำใหเกิดอุบัติเหตุได ตอง
แนใจวา ใชสายหูฟงที่จัดมาใหบนเคร�องบิน
เน�องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย เสียงที่เลนใน
เคร�องนี้จะลาชาเล็กนอยจากเสียงและเพลงที่เลนบน
อุปกรณสงสัญญาณ ดังนั้น เม�อกำลังรับชมภาพยนตร
หรือเลนเกม ภาพและเสียงอาจจะเลนไมพรอมกัน
เคร�องนี้รองรับระบบปองกันขอมูลซึ่งอยูในมาตรฐาน
BLUETOOTH เพ�อปองกันการเช�อมตอสัญญาณเม�อใช
เทคโนโลยีไรสาย BLUETOOTH แตขึ้นอยูกับคาการ
ทำงานที่ปรับตั้งไว ระบบปองกันอาจจะไมสามารถปองกัน
ขอมูลไดเพียงพอ ขึ้นอยูกับการตั้งคา ดังนั้น ควรระมัด
ระวังเม�อติดตอส�อสารโดยใชเทคโนโลยีไรสาย
BLUETOOTH
ไมขอรับผิดชอบตอขอมูลที่รั่วไหลออกไประหวางติดตอ
ส�อสารดวย BLUETOOTH
ไมขอรับประกันวา เคร�องนี้สามารถเช�อมตอกับอุปกรณ
BLUETOOTH ไดทุกเคร�อง
- อุปกรณที่มีการทำงาน BLUETOOTH ตองไดการ
รับรองและไดมาตรฐาน BLUETOOTH ซึ่งกำหนด
ขึ้นมาโดย Bluetooth SIG, Inc. และไดรับการรับรอง
- ถึงแมอุปกรณที่เช�อมตอจะไดมาตรฐาน BLUETOOTH
ดังที่แสดงในดานบนแลวก็ตาม แตอุปกรณบางเคร�อง
อาจจะไมเช�อมตอหรือทำงานอยางถูกตอง โดยขึ้นอยู
กับการทำงานหรือขอมูลจำเพาะของอุปกรณ
- ในขณะที่พูดโทรศัพทโดยใชรูปแบบแฮนดฟรี อาจเกิด
เสียงรบกวนโดยขึ้นอยูกับอุปกรณหรือการส�อสาร
แวดลอม

รีเซ็ทเคร�อง (ดังรูป )
ขณะทำการชารจไฟ กดปุม และ NC/AMBIENT
พรอมกัน เคร�องจะทำการรีเซ็ท ขอมูลการจับคูจะไม
ถูกลบ
หลังจากทำการรีเซ็ทตามขั้นตอนขางตน แลวยังคง
เกิดปญหาขึ้นอยูอีก ทำการติดตั้งเคร�อง ดังตอไปนี้
ถอดสาย micro-USB ออกจากพอรท micro-USB
ปดเคร�อง จากนั้นกดปุม และ / พรอมกันแลว
คางไวนานกวา 7 วินาที ตัวแสดง (สีน้ำเงิน) กระพริบ
4 ครั้ง และเคร�องจะรีเซ็ทกลับไปยังคาตั้งตนจากโรงงาน
ขอมูลการจับคูทั้งหมดจะถูกลบ
หลังจากติดตั้งเคร�อง อาจจะไมสามารถเช�อมตอไปยัง
iPhone หรือเคร�องคอมพิวเตอรของทานได ในกรณีนี้
ใหลบขอมูลการจับคูของเคร�องจาก iPhone หรือ
เคร�องคอมพิวเตอร แลวจากนั้นทำการจับคูใหมอีกครั้ง

การตัดเสียงรบกวนคืออะไร?

ขอควรระวัง
•

ผลจากการเกิดไฟฟาสถิตยขึ้นในรางกายอาจจะเกิด
เสียงซาในหูของทานได ผลนี้สามารถลดนอยลงได
โดยการสวมเสื้อผาที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

วงจรการตัดเสียงรบกวนสามารถตัดเสียงรบกวนจาก
ภายนอกจากการสงสัญญาณจากไมโครโฟนภายใน
ตัวเคร�อง เพ�อหักลางกันและกัน
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะไมมีผลในสภาพ
แวดลอมที่เงียบมากหรืออาจจะไดยินเสียงบางเสียง
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะแตกตางกันไปหรืออาจ
เกิดเสียงบี๊บ (หอน) ขึ้น ในกรณีนี้ ใหปดเคร�องและ
สวมใสเคร�องอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสวมเคร�อง
- ฟงกชั่นการตัดเสียงรบกวนจะทำงานเม�อเสียง
รบกวนในคล�นความถี่ต่ำ ถึงแมวา เสียงรบกวน
ลดลง ไมไดหายไปทั้งหมด
- เม�อทานใชงานเคร�องบนรถไฟหรือรถยนต เสียง
รบกวนอาจจะเกิดขึ้นตามสภาพถนน
- โทรศัพทมือถืออาจจะเกิดการรบกวนหรือเสียง
รบกวนอาจเกิดขึ้น หากวางเคร�องหางจากโทรศัพท
มือถือ
- หามปดไมโครโฟนของเคร�อง ( ) ดวยมือของทาน
ฟงกชั่นตัดเสียงรบกวนหรือโหมดเสียงรอบขางอาจ
จะทำงานไมถูกตองหรืออาจเกิดเสียงบี๊บ (หอน) ขึ้น
ในกรณีนี้ ใหเอามือของทานออกจากไมโครโฟนของ
เคร�อง (ดังรูป )

อ�นๆ
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

เม�อทานใชงานเคร�องเปนหูฟงแบบมีสาย ใชสายหูฟงที่
จัดมาใหเทานั้น ควรแนใจวา เสียบสายหูฟงอยางแนนหนา
หามวางเคร�องไวในสถานที่ที่มีความชื้น, ฝุนสกปรก,
เขมา, ไอน้ำ, โดนแสงแดด โดยตรง หามวางเคร�องไว
ในรถยนตเปนเวลานาน เพราะอาจทำใหเกิดการทำงาน
ผิดปกติได
การใชอุปกรณ BLUETOOTH อาจจะใชฟงกชั่นบน
โทรศัพทเคล�อนที่ ไมได ขึ้นอยูกับคล�นวิทยุและสถานที่
ที่อุปกรณกำลังใชงานอยู
ระดับเสียงสูงอาจจะสงผลตอการไดยินของทาน
เพ�อความปลอดภัยจากการจราจร อยาใชงานเคร�อง
ขณะขับขี่ยานยนตทุกชนิด
อยาใชงานเคร�องในสถานที่ที่กอใหเกิดอันตราย หาก
ทานไมไดยินเสียงรอบขาง เชน ทางขามทางรถไฟ,
ชานชาลาสถานีรถไฟ และสถานที่กอสราง
อยาออกแรงกดทับเคร�องนี้ เพราะอาจทำใหเคร�อง
เสียหายไดระหวางการเก็บรักษานาน
อยาวางเคร�องในบริเวณที่มีแรงสั่นสะเทือนมากเกินไป
เช็ดทำความสะอาดเคร�องดวยผานุมแหง
หามใหเคร�องโดนน้ำ เพราะเคร�องไมกันน้ำ
พึงจดจำขอควรระวังตามดานลางนี้
- ระมัดระวังไมใหเคร�องหลนลงไปในอางลางจานหรือ
ภาชนะที่บรรจุน้ำอยู
- อยาใชงานเคร�องในสถานที่ที่มีความชื้นหรือสภาพ
อากาศไมดี เชน ฝนตกหรือหิมะตก
- อยาทำใหเคร�องเปยก
หากสัมผัสเคร�องดวยมือเปยกหรือวางเคร�องในผาที่
เปยกชื้น เคร�องอาจจะทำงานผิดปกติ
หากทานรูสึกไมสะดวกสบายหลังจากใชงานเคร�อง
ใหหยุดใชงานเคร�องทันที
ติดเอียรบัดใหแนน หากเอียรบัดหลุดโดยบังเอิญและ
ทิ้งคางไวในหูของทาน อาจจะทำใหเกิดการบาดเจ็บ
เน�องจากเด็กอาจกลืนสวนเล็กๆ เขาไป เชน เอียรบัด
ควรเก็บรักษาเคร�องใหพนมือเด็ก
หากทานมีคำถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเคร�องนี้ที่
อยูนอกเหนือจากคูมือเลมนี้ กรุณาปรึกษาตัวแทน
จำหนายโซนี่ใกลบานทาน

เกี่ยวกับ Triple-comfort earbuds
•

Triple-comfort earbuds ที่จัดมาใหจะใหเสียงคุณภาพดี
ลดเสียงรบกวนรอบขางอยางมีประสิทธิภาพ
- การใชงานเอียรบัดเปนระยะเวลานาน อาจทำใหหูลา
หากทานรูสึกไมสบาย ใหหยุดพักการใชงาน
- หามดึงสวนของโฟมซิลิโคนของเอียรบัด หากโฟม
ซิลิโคนหลุดแยกออกจากเอียรบัด เอียรบัดจะไมทำงาน
- หามใชวัตถุกดทับสวนโฟมซิลิโคนเปนเวลานาน
อาจจะทำใหเสียรูปได
- ขนาดของสวนโฟมซิลิโคนที่แตกตางกันไมมีผลตอ
คุณภาพเสียง
- ทานอาจจะไดยินเสียงรบกวนจากการเสียดสีของ
เอียรบัด เม�อสวมใสเอียรบัด มิใชความผิดปกติ

- เม�อจัดเก็บเปนระยะเวลานาน วัสดุโฟมอาจจะเส�อม
สภาพได ใหเปลี่ยนใหม หากทำใหไมสามารถใชงาน
ไดเหมือนเดิม
เอียรแพดรุน อ�นๆ สามารถสัง่ ซือ้ ไดจากตัวแทน
จำหนายโซนี่ใกลบา นทาน

รุน iPhone/iPod ที่เขากันได

ทานสามารถใชงานเคร�องกับรุน ตอไปนีเ้ ทานัน้ อัพเดท
iPhone และ iPod ของทานใหเปนซอฟตแวรลา สุดกอนใช
• iPhone 7 Plus
• iPhone 7
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6th generation)
(ณ เดือนสิงหาคม 2560)

ขอมูลจำเพาะ
ทั่วไป
ระบบส�อสาร: BLUETOOTH Specification เวอรชน่ั 4.1
สัญญาณออก: BLUETOOTH Specification Power
Class 2
ระยะในการส�อสารสูงสุด: ระยะหางประมาณ 10 เมตร1)
คล�นความถี:่ คล�น 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
โปรไฟล BLUETOOTH ทีเ่ ขากันได2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
การเขารหัสทีร่ องรับ3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX,
aptX HD
วิธกี ารปองกันคอนเทนททร่ี องรับ: SCMS-T
ชวงตอบสนองสัญญาณ (A2DP):
20 Hz - 20,000 Hz (วัดสัญญาณเดีย่ ว 44.1 kHz)
20 Hz - 40,000 Hz (วัดสัญญาณเดีย่ ว
LDAC 96 kHz, 990 kbps)
อุปกรณทจ่ี ดั มาให:
หูฟง สเตอริโอตัดเสียงรบกวนแบบไรสาย (1)
สาย Micro-USB (ประมาณ 50 ซม.) (1)
สายหูฟง (ประมาณ 1 ม.) (1)
กระเปาพกพา (1)
เอียรบดั ยางซิลโิ คนไฮบริด (SS/S/M/L ไซสละ 2 ชิน้ )
Triple-comfort earbuds (S/M/L ไซสละ 2 ชิน้ )
ตัวแปลงปลัก๊ สำหรับเคร�องบิน6) (1)
คำแนะนำอางอิง (ฉบับนี)้ (1)
คูม อื การใชงาน (1)
1)
ระยะในการใชงานจริงอาจแตกตางออกไป โดยขึน้ อยูก บั
ปจจัยตางๆ เชน สิง่ กีดขวางระหวางอุปกรณ, สนาม
แมเหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิตย,
ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของเสาอากาศ,
ระบบปฏิบตั กิ าร, ซอฟทแวรการทำงาน และอ�นๆ
2)
โปรไฟลมาตรฐานของ BLUETOOTH แสดงถึง
จุดประสงคการส�อสารดวย BLUETOOTH ระหวาง
อุปกรณ
3)
การเขารหัส: รูปแบบการแปลงและบีบอัดสัญญาณเสียง
4)
Subband Codec
5)
Advanced Audio Coding
6)
อาจจะไมรองรับ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั การบริการความบันเทิง
บนเทีย่ วบิน

หูฟงสเตอริโอตัดเสียงรบกวน
แบบไรสาย
แหลงไฟฟา:
DC 3.7 V: แบตเตอรีล่ เิ ธียม-ไอออนแบบชารจได
ภายในเคร�อง
DC 5 V: เม�อชารจไฟดวย USB
น้ำหนัก: ประมาณ 71 กรัม (ตัวเคร�องประมาณ 61 กรัม)
อุณหภูมขิ ณะใชงาน: 0 °C ถึง 40°C
อัตราใชกำลังไฟ: 1.5 วัตต
จำนวนชัว่ โมงการใชงาน:
เม�อทำการเช�อมตอผานอุปกรณ BLUETOOTH
เวลาในการเลนเพลง: สูงสุด 10 ชัว่ โมง (NC ON),
สูงสุด 13 ชัว่ โมง (NC OFF)
เวลาในการส�อสาร: สูงสุด 10 ชัว่ โมง (NC ON),
สูงสุด 12 ชัว่ โมง (NC OFF)
เวลาในโหมด Standby: สูงสุด 17 ชัว่ โมง (NC ON),
สูงสุด 100 ชัว่ โมง (NC OFF)
เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ดวย NC ON
สูงสุด 14 ชัว่ โมง
ขอควรทราบ: จำนวนชัว่ โมงการใชงานอาจจะสัน้ ลง
ขึน้ อยูก บั การเขารหัสและเง�อนไขการใชงาน
เวลาในการชารจไฟ:
ประมาณ 3.5 ชัว่ โมง
(ประมาณ 70 นาทีในการเลนเพลง หลังจาก
ทำการชารจไฟ 15 นาที)
ขอควรทราบ: จำนวนชัว่ โมงการชารจไฟและการ
ใชงานอาจจะแตกตางกันขึน้ อยูก บั เง�อนไขการใชงาน
อุณหภูมขิ ณะชารจไฟ: 5 °C ถึง 35°C

เคร�องรับสัญญาณ

ชนิด: Closed, Hybrid
ไดรเวอร: Hybrid
ชวงตอบสนองคล�นความถี:่
3 Hz - 40,000 Hz (JEITA)
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีเ่ ปดเคร�อง)
คาความตานทาน:
22 Ω (1 kHz)
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีเ่ ปดเคร�อง)
24 Ω (1 kHz)
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีป่ ด เคร�อง)
Sensitivity:
101 dB/mW
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีเ่ ปดเคร�อง)
97 dB/mW
(เม�อทำการเช�อมตอดวยสายหูฟง ขณะทีป่ ด เคร�อง)

ไมโครโฟน

ชนิด: Electret condenser
ทิศทาง: รับเสียงรอบทิศทาง
ชวงคล�นความถีท่ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ: 50 Hz – 8,000 Hz

ระบบพื้นฐานสำหรับการชารจไฟ
แบตเตอรี่ดวยการใช USB
(ณ เดือนสิงหาคม 2560)
เคร�องคอมพิวเตอรสว นบุคคลตองทำการติดตัง้ ดวยระบบ
ปฏิบตั กิ ารและพอรท USB ตอไปนี้

ระบบปฏิบตั กิ าร

(เม�อใชระบบ Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
(เม�อใชระบบ Mac)
Mac OS X (เวอรชน่ั 10.9 หรือลาสุด)
การออกแบบและขอมูลจำเพาะอาจเปลีย่ นแปลงได
โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
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