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หูฟงสเตอริโอ
ระบบตัดเสียงรบกวน
แบบไรสาย

คําแนะนําอางอิง

หากเครื่องใชงานไดไมถูกตอง

• ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้ เพื่อรีเซ็ทเครื่อง (ดังรูป B )

ขณะทําการชารจไฟ กดปุม และ C พรอมกัน เครื่องจะ
ทําการรีเซ็ท ขอมูลการจับคูจะไมถูกลบ
• หลังจากทําการรีเซ็ทตามขั้นตอนขางตน แลวยังคงเกิด
ปญหาขึ้นอยูอีก ทําการติดตั้งเครื่อง ดังตอไปนี้
ถอดสาย USB Type-C และปดเครื่อง จากนั้นกดปุม
และ C พรอมกันแลวคางไวนานกวา 7 วินาที ตัวแสดง
(สีนํ้าเงิน) กระพริบ 4 ครั้ง และเครื่องจะรีเซ็ทกลับไปยัง
คาตั้งตนจากโรงงาน ขอมูลการจับคูทั้งหมดจะถูกลบ
• หลังจากติดตั้งเครื่อง อาจจะไมสามารถเชื่อมตอไปยัง
iPhone หรือเครื่องคอมพิวเตอรของทานได ในกรณีนี้ ให
ลบขอมูลการจับคูของเครื่องจาก iPhone หรือเครื่องคอม
พิวเตอร แลวจากนั้นทําการจับคูใหมอีกครั้ง

เกี่ยวกับฟงกชั่นการตัดเสียงรบกวน

• วงจรการตัดเสียงรบกวนสามารถตัดเสียงรบกวนจากภาย

https://rd1.sony.net/help/mdr/whh910n/h_zz/

นอก (เชน เสียงภายในรถหรือเสียงของเครื่องปรับอากาศ
ภายในหองพัก) ดวยไมโครโฟนภายในเครื่องที่สงสัญญาณ
เพื่อหักลางเสียงรบกวนภายนอก
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะไมมีผลในสภาพแวดลอมที่
เงียบมากหรืออาจจะไดยินเสียงบางเสียง
- ผลการตัดเสียงรบกวนจะทํางานเมื่อเสียงรบกวนในคลื่น
ความถีต่ าํ่ ถึงแมวา เสียงรบกวนลดลงไมไดหายไปทัง้ หมด
- เมื่อทานใชงานเครื่องบนรถไฟหรือรถยนต เสียงรบกวน
อาจจะเกิดขึ้นตามสภาพถนน
- โทรศัพทมือถืออาจจะเกิดการรบกวนหรือเสียงรบกวน
อาจเกิดขึ้น หากวางเครื่องหางจากโทรศัพทมือถือ
- ผลการตัดเสียงรบกวนอาจจะแตกตางกันไปหรืออาจเกิด
เสียงบี๊บ (หอน) ขึ้น ในกรณีนี้ ใหปดเครื่องและสวมใส
เครื่องอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสวมเครื่อง
- หามปดไมโครโฟนของเครือ่ งดวยมือของทานหรือวัตถุอนื่ ๆ
การกระทําเชนนี้ ฟงกชั่นตัดเสียงรบกวนหรือโหมดเสียง
รอบขางอาจจะทํางานไมถูกตองหรืออาจเกิดเสียงบีฟ
(หอน) ขึ้น ในกรณีนี้ ใหเอามือของทานหรือวัตถุอื่นๆ
ออกจากไมโครโฟนของเครื่อง (ดังรูป C )

ขอควรทราบเกี่ยวกับการสวมเครื่อง

• เนื่องจากหูฟงมีความหนาแนนสูง การพยายามยัดใสเขาไป

ในหูหรือดึงหูฟง ออกอยางรวดเร็ว อาจจะทําใหแกวหูเสียหาย
ได ขณะใสหูฟง อาจจะเกิดเสียงดังคลิกออกจากสวนของ
ลําโพง ไมใชความผิดปกติ
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ขอควรทราบอื่นๆ

• อยาวางเครื่องในบริเวณที่มีแรงสั่นสะเทือนมากเกินไป
• หากทานติดสติกเกอร, อืน่ ๆ บนแผงควบคุมเซ็นเซอรสมั ผัส

อาจจะทําใหเซ็นเซอรสัมผัสทํางานไมถูกตอง

• ระมัดระวังอยาใหนวิ้ มือของทานโดนเครือ่ ง เมือ่ กําลังพับเก็บ
• เมือ่ ทานใชงานเครือ่ งเปนหูฟง ไรสาย ใชสายหูฟง ทีจ่ ดั มาให

WH-H910N

เทานั้น ควรแนใจวา เสียบสายหูฟงอยางแนนหนา

• การใชอุปกรณ Bluetooth อาจจะใชฟงกชั่นบนโทรศัพท

เคลื่อนที่ไมได ขึ้นอยูกับคลื่นวิทยุและสถานที่ที่อุปกรณ
กําลังใชงานอยู
• อยาออกแรงกดทับเครือ่ งนี้ เพราะอาจทําใหเครือ่ งเสียหาย
ไดระหวางการเก็บรักษานาน
• หากทานรูสึกไมสะดวกสบายหลังจากใชงานเครื่อง ใหหยุด
ใชงานเครื่องทันที
• เอียรแพดอาจเสียหายหรือเสื่อมสภาพได เนื่องจากการจัด
เก็บหรือการใชงานเปนเวลานาน

การทําความสะอาดเครื่อง

• เมื่อเครื่องสกปรก ใหทําความสะอาดโดยการเช็ดดวยผา

A

B
C

เครื่องหมาย CE มีผลบังคับใชเฉพาะบางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุม EEA (European Economic Area) และ
สวิสเซอรแลนด
ระดับเสียงดังอาจจะสงผลตอการไดยินของทาน
อยาใชงานเครื่องขณะกําลังเดิน, ขับขี่ยานยนตทุกประเภท การ
กระทําเชนนี้ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
หามใชในสถานที่ที่เปนอันตราย เวนแตวาจะไดยินเสียงรอบขาง
หามใหเครื่องโดนนํ้า เพราะเครื่องไมกันนํ้า หากมีนํ้าหรือวัตถุแปลก
ปลอมเขาไปเขาไปในเครื่อง อาจจะทําใหไฟฟาซ็อตได หยุดใชงาน
เครื่องทันทีและปรึกษาตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทาน พึงจดจําขอ
ควรระวังตามดานลางนี้
- งดใชงานบริเวณอางลางหนา
ระมัดระวังไมใหเครื่องหลนลงไปในอางลางจานหรือภาชนะที่บรรจุ
นํ้าอยู
- งดใชงานขณะที่ฝนตกหรือหิมะตกหรือในสถานที่ที่มีความชื้น
- งดใชงานขณะที่เหงื่อไหล หากสัมผัสเครื่องดวยมือเปยกหรือวาง
เครื่องในผาที่เปยกชื้น จะทําใหเครื่องเปยกได
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลจากการใชงานโทรศัพทมือถือ
หรืออุปกรณไรสายอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มตอกับเครือ่ ง โปรดดูคาํ แนะนําในคูม อื
อุปกรณไรสาย
หามเสียบปลั๊ก USB เมื่อเครื่องเลนหรือสายชารจเปยก ถามีการ
เสียบปลั๊ก USB อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร เนื่องจากของเหลว
(นํ้าประปา, นํ้าทะเล, นํ้าอัดลม ฯลฯ) เขาไปในเครื่องเลนหรือสาย
ชารจ หรือมีสิ่งแปลกปลอม อาจทําใหเครื่องรอนหรือเกิดความผิด
ปกติได
ขอสังเกตเกี่ยวกับไฟฟาสถิตย
การเกิดไฟฟาสถิตยขึ้นในรางกายอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดเสียงซาใน
หูของทานได ผลนี้สามารถลดนอยลงได โดยการสวมเสื้อผาที่ทําจาก
วัสดุธรรมชาติ

ขอควรระวัง

C
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หูฟงสเตอริโอระบบตัดเสียงรบกวน
แบบไรสาย
อยาวางเครือ่ งเลนในพืน้ ทีท่ จี่ าํ กัด เชน ชัน้ วางหนังสือหรือตู
แบบบิวอินท
อยาวางแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ภายใน) ใน
สถานที่รอนจัด เชน กลางแดด, ไฟ หรือสิ่งที่ใกลเคียงเปน
เวลานาน
อยาวางแบตเตอรี่ไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิตํ่าซึ่งอาจสงผลให
เครื่องรอนเกินไป
อยาถอดถานหรือแบตเตอรี่ อยาวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่
รอนจัด หลีกเลี่ยงการจัดเก็บไวในที่แสงแดดสองโดยตรง
ในกรณีที่มีการรั่วไหลของของเหลว อยาใหของเหลวที่รั่วซึม
โดนผิวหนังหรือดวงตา หากเกิดขึ้น ใหลางออกดวยนํ้าเปลา
และรีบไปพบแพทย
ถานและแบตเตอรี่จําเปนตองมีการชารจไฟกอนการใชงาน
โปรดดูคาํ แนะนําของบริษทั ผูผ ลิตหรือคูม อื การใชงานอุปกรณ
เพื่อทําการชารจไฟอยางถูกตอง
หากเก็บไวเปนระยะเวลานาน อาจจะจําเปนตองมีการชารจ
ไฟหลายๆ ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชารจไฟสูงสุด
ทําการกําจัดแบตเตอรี่อยางถูกตอง
อุปกรณนไี้ ดผา นการทดสอบแลววาตรงตามขอจํากัดทีก่ าํ หนด
ไวใน EMC สําหรับการใชสายทีส่ นั้ กวา 3 เมตร
สายหูฟงที่จัดมาใหสามารถใชไดกับหูฟงเหลานี้เทานั้น
ขอสังเกตสําหรับลูกคา: ขอมูลดังตอไปนี้สําหรับ
อุปกรณที่จัดจําหนายในกลุมสหภาพยุโรป
บริษัทที่ผลิตสินคาหรือผลิตในนามของ
Sony Corporation
ผูนําเขาในกลุมสหภาพยุโรป: Sony Europe B.V.
ติดตอสอบถามไปยังผูนําเขาในกลุมสหภาพยุโรป
หรือตัวแทนจําหนายของผลิตภัณฑที่รับผิดชอบที่
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium
ดังนั้น Sony Corporation ขอประกาศวาอุปกรณนี้เปน
ไปตามขอกําหนดของ Directive 2014/53/EU
ขอความฉบับเต็มของประกาศที่สอดคลองของสหภาพ
ยุโรปสามารถเขาไปเยื่ยมชมไดที่เว็บไซตตอไปนี้:
http://www.compliance.sony.de/

การทิ้งแบตเตอรี่และเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็คทรอนิคสที่ไมใชแลว (ใชใน
สหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีป
ยุโรปที่มีระบบจัดเก็บแยกประเภท)
สัญลักษณนี้บนอุปกรณ, แบตเตอรี่หรือบนหีบหอบรรจุ
ของอุปกรณแสดงใหรูวา อุปกรณและแบตเตอรี่นี้ไม
สามารถทิ้งรวมกับขยะภายในบานได สัญลักษณบน
แบตเตอรี่อาจจะใชรวมกับสัญลักษณทางเคมี สัญลักษณ
ทางเคมีสําหรับสารตะกั่ว (Pb) ที่มีการเพิ่มในกรณีที่
แบตเตอรี่บรรจุสารตะกั่วมากกวา 0.004% ถาทิ้ง
อุปกรณและแบตเตอรี่นี้อยางถูกตอง ทานจะสามารถ
ชวยปองกันสภาพแวดลอมเปนพิษ และชวยรักษา
สุขภาพของเพื่อนมนุษยได เหตุการณเหลานี้สามารถ
เกิดขึ้นได ถาทานทิ้งแบตเตอรี่นี้อยางถูกวิธี วัสดุที่
สามารถนํากลับมาใชใหมไดจะชวยประหยัดทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ จากการใช
งานหรือการติดโดยใชแบตเตอรี่ไมเหมาะสม การเปลี่ยน
แบตเตอรี่ควรปรึกษาเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเทานั้น เพื่อ
ความแนใจวา แบตเตอรี่และอุปกรณอิเล็คทรอนิคสและ
เครื่องใชไฟฟาเกาจะถูกกําจัดอยางถูกตอง ควรทิ้ง
อุปกรณที่หมดอายุลงในจุดจัดเก็บที่จะสามารถนํา
อุปกรณอิเล็คทรอนิคสและเครื่องใชไฟฟามาใชใหมได
สําหรับแบตเตอรี่อื่นๆ กรุณาดูสวนของนําแบตเตอรี่ออก
จากอุปกรณโดยปลอดภัย นําแบตเตอรี่ทิ้งในถังที่
สามารถนํากลับมาใชใหมได สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการนําอุปกรณหรือแบตเตอรี่มาใชใหมได กรุณา
ปรึกษาเจาหนาที่ในพื้นที่ของทาน, ศูนยบริการกําจัดขยะ
หรือรานที่ทานซื้ออุปกรณหรือแบตเตอรี่นี้มา

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH®

• เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะทํางานภายในระยะหางประมาณ

10 เมตร ระยะในการสื่อสารสูงสุดอาจแตกตางกันออกไป โดยขึ้น
อยูกับระยะของสิ่งกีดขวาง (คน, โลหะ, ผนัง หรืออื่นๆ) หรือ
แมเหล็กไฟฟาในบริเวณแวดลอม
• สถานะในดานลางนี้อาจจะทําใหไมเกิดการสื่อสาร Bluetooth หรือ
เสียงรบกวน หรือเสียงหอน
- มีคนกีดขวางระหวางเครื่องและอุปกรณ Bluetooth วางอุปกรณ
Bluetooth ใหหันหนาไปทางเสาอากาศของเครื่อง อาจจะทําให
สัญญาณเสียงออกดีขึ้น
- มีสิ่งกีดขวาง เชน โลหะหรือผนังระหวางเครื่องและอุปกรณ
Bluetooth
- เมื่ออุปกรณ Wi-Fi หรือเตาไมโครเวฟที่ใชงานหรือเตาไมโครเวฟ
ที่อยูใกลๆ กับเครื่อง
- เมื่อเปรียบเทียบกับการใชงานภายในอาคาร การใชงานภายนอก
อาคารขึ้นอยูกับการสะทอนสัญญาณจากกําแพง, พื้นและเพดาน
ซึ่งเสียงอาจจะขาดหายบอยกวาการใชงานภายในอาคาร
- เสาอากาศภายในเครื่องตามภาพประกอบในเสนประ (ดังรูป A )
ความไวของการสื่อสารดวย Bluetooth จะดีขึ้นโดยการปรับทิศ
ทางระหวางอุปกรณ Bluetooth ที่เชื่อมตอและเสาอากาศภายใน
เครื่อง
• เนื่องจากอุปกรณ Bluetooth และ Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
ใชความถี่เดียวกัน (2.4 GHz), เมื่อใชเครื่องใกลกับอุปกรณ Wi-Fi
คลื่นไมโครเวฟจึงอาจทําใหเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงหอนหรือสง
ผลใหความเร็วในการสื่อสารลดลง ในกรณีเหลานี้ ควรปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
- ทําการเชื่อมตอเครื่องและอุปกรณ Bluetooth เมื่อใชงานเครื่อง
นี้หางจากอุปกรณ Wi-Fi อยางนอย 10 เมตร
- ถาใชงานเครื่องนี้ภายในระยะ 10 เมตรจากอุปกรณ Wi-Fi ควร
ปดการทํางานของอุปกรณ Wi-Fi
- ติดตั้งเครื่องนี้และอุปกรณ Bluetooth ใหใกลกันมากที่สุดเทาที่
จะทําได
• คลื่นไมโครเวฟที่สงออกมาจากอุปกรณ Bluetooth อาจมีผลตอการ
ใชงานอุปกรณอิเล็คทรอนิคสทางการแพทย ควรปดการทํางานของ
เครื่องและอุปกรณ Bluetooth อื่นๆ เมื่ออยูในสถานที่ตอไปนี้
เพราะอุปกรณเหลานี้อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
- ในโรงพยาบาล, ใกลกับที่นั่งสําหรับบุคคลพิเศษบนรถไฟ, บริเวณ
สถานที่ที่กาซไวไฟ, ใกลประตูแบบเปดอัตโนมัติหรือสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม
• เนื่องจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีไรสาย เสียงที่เลนในเครื่องนี้จะ
ลาชาเล็กนอยจากเสียงและเพลงที่เลนบนอุปกรณ ดังนั้นภาพและ
เสียงอาจไมสอดคลองกัน ขณะกําลังรับชมภาพยนตรหรือเลนเกม
• ผลิตภัณฑนี้จะมีคลื่นวิทยุเมื่อใชงานในโหมดไรสาย
เมื่อใชงานเครื่องในโหมดไรสายบนเครื่องบิน ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของลูกเรือเกี่ยวกับการใชงานที่ไดรับอนุญาตในโหมดไรสาย
• เครื่องนี้รองรับระบบปองกันขอมูลซึ่งอยูในมาตรฐาน Bluetooth
เพือ่ ปองกันการเชือ่ มตอสัญญาณเมือ่ ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
แตขึ้นอยูกับการตั้งคาการทํางานและปจจัยอื่นๆ ระบบปองกันอาจ
จะไมสามารถปองกันขอมูลไดเพียงพอ ดังนั้น ควรระมัดระวังเมื่อ
ติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• โซนี่ไมขอรับผิดชอบตอขอมูลที่รั่วไหลออกไประหวางติดตอสื่อสาร
ดวย Bluetooth
• ไมขอรับประกันวา เครื่องนี้สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth
ไดทุกเครื่อง
- อุปกรณที่มีการทํางาน Bluetooth ตองไดการรับรองและได
มาตรฐาน Bluetooth ซึง่ กําหนดขึน้ มาโดย Bluetooth SIG, Inc.
และไดรับการรับรอง
- ถึงแมอุปกรณที่เชื่อมตอจะไดมาตรฐาน Bluetooth ดังที่แสดงใน
ดานบนแลวก็ตาม แตอุปกรณบางเครื่องอาจจะไมเชื่อมตอหรือ
ทํางานอยางถูกตอง โดยขึ้นอยูกับการทํางานหรือขอมูลจําเพาะ
ของอุปกรณ หรือผลของวิธีการควบคุม, การแสดงผลหรือการใช
งานจะแตกตางกัน
- ในขณะที่พูดโทรศัพทโดยใชรูปแบบแฮนดฟรี อาจเกิดเสียงร
บกวนโดยขึ้นอยูกับอุปกรณหรือการสื่อสารแวดลอม
• โดยขึ้นอยูกับอุปกรณที่เชื่อมตอ อุปกรณอาจใชเวลาในการติดตอ
สื่อสารชั่วครูหนึ่ง

หากเสียงหายบอยครั้งระหวางเลน

• อาจจะทําใหดีขึ้นไดดวยการตั้งคาโหมดคุณภาพเสียงไวที่ “priority

on stable connection” สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคํา
แนะนํา Help
• อาจจะทําใหดีขึ้นไดดวยการเปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพการเลนไรสาย
หรือปรับโหมดการเลนไรสายไวที่ SBC บนอุปกรณทใี่ ชงาน สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคูมือการใชงานที่จัดมาใหพรอมกับ
อุปกรณที่ใชงาน
• หากทานฟงเพลงจากเครื่องสมารทโฟน อาจจะทําใหดีขึ้นไดดวย
การปดแอพพลิเคชั่นที่ไมจําเปนหรือทําการรีบูทเครื่องสมารทโฟน

การใชงานแอพการโทรสําหรับสมารทโฟนและเครื่อง
คอมพิวเตอร
• เครื่องนี้รองรับการรับสายปกติเทานั้น ไมรองรับแอพการโทร

สําหรับสมารทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร

การชารจไฟเครื่อง

• เครื่องนี้สามารถชารจดวย USB เทานั้น จําเปนตองใชพอรท USB

ของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือตัวแปลงไฟ AC USB
สําหรับการชารจไฟ
• ควรใชสาย USB Type-C ที่จัดมาให
• ระหวางการชารจไฟ ไมสามารถเปดเครื่องนี้ได, ไมสามารถใชงาน
ฟงกชั่น Bluetooth และการตัดเสียงรบกวนได
• หากไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานาน แบตเตอรี่แบบชารจไฟอาจจะ
มีระยะเวลาการใชงานสั้นลง ใหทําการชารจไฟหลายๆ ครั้ง ระยะ
เวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้น หากทานเก็บเครื่องไว
เปนเวลานาน ควรชารจไฟทุกๆ หกเดือน เพื่อปองกันแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ
• หากระยะเวลาในการใชงานสั้นลง เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชารจไฟได
ดวยกอนใหม กรุณาปรึกษาตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทาน เพื่อ
เปลี่ยนแบตเตอรี่

แหงนุมๆ หากเครื่องสกปรกมาก ใหใชผาชุบดวยนํ้ายาทํา
ความสะอาดที่เจือจางกอนเช็ดทําความสะอาด หามใชตัว
ทําละลาย เชน ทินเนอร, เบนซินหรือแอลกอฮอล ซึ่งอาจ
ทําใหตัวเครื่องเสียหาย
• หากทานมีคําถามหรือปญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ที่อยูนอก
เหนือจากคูมือเลมนี้ กรุณาปรึกษาตัวแทนจําหนายโซนี่ใกล
บานทาน
อุปกรณทดแทน: เอียรแพด
กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายโซนี่ใกลบานทานสําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณทดแทน

ขอมูลจําเพาะ
หูฟง
แหลงไฟฟา:
DC 3.7 V: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบชารจได
ภายในเครื่อง
DC 5 V: เมื่อชารจไฟดวย USB
อุณหภูมิขณะใชงาน:
0 oC ถึง 40 oC
อัตราใชกําลังไฟ:
2.5 วัตต
จํานวนชั่วโมงการใชงาน:
เมื่อทําการเชื่อมตอผานอุปกรณ Bluetooth
เวลาในการเลนเพลง: สูงสุด 30 ชัว่ โมง (NC ON),
สูงสุด 35 ชั่วโมง (Ambient Sound Mode),
สูงสุด 45 ชั่วโมง (NC OFF)
เวลาในการสือ่ สาร: สูงสุด 30 ชัว่ โมง (NC ON),
สูงสุด 30 ชั่วโมง (Ambient Sound Mode),
สูงสุด 40 ชั่วโมง (NC OFF)
เวลาการเตรียมพรอม: สูงสุด 40 ชั่วโมง
(NC ON), สูงสุด 40 ชั่วโมง (Ambient Sound
Mode), สูงสุด 200 ชั่วโมง (NC OFF)
เมือ่ ทําการเชือ่ มตอดวยสายหูฟง ดวย NC ON: สูงสุด
30 ชั่วโมง
ขอควรทราบ: จํานวนชั่วโมงการใชงานอาจจะสั้นลง
ขึ้นอยูกับการเขารหัสและเงื่อนไขการใชงาน
เวลาในการชารจไฟ:
ประมาณ 5 ชั่วโมง
(รองรับการชารจไฟแบบรวดเร็วซึ่งชารจไฟ 10 นาที
สามารถเลนเพลงได 150 นาที)
ขอควรทราบ: จํานวนชัว่ โมงการชารจไฟและการใชงาน
อาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไขการใชงาน
อุณหภูมิขณะชารจไฟ:
5 oC ถึง 35 oC
นํ้าหนัก:
ประมาณ 251 กรัม
เครื่องรับสัญญาณ
คาความตานทาน:
50 Ω (1 kHz) (เมื่อทําการเชื่อมตอดวยสายหูฟง
ขณะที่เปดเครื่อง)
18 Ω (1 kHz) (เมื่อทําการเชื่อมตอดวยสายหูฟง
ขณะที่ปดเครื่อง)
Sensitivity:
100 dB/mW (เมือ่ ทําการเชือ่ มตอดวยสายหูฟง ขณะ
ที่เปดเครื่อง)
95 dB/mW (เมื่อทําการเชื่อมตอดวยสายหูฟงขณะ
ที่ปดเครื่อง)
ชวงตอบสนองคลื่นความถี่:
5 Hz - 40,000 Hz (JEITA) (เมื่อทําการเชื่อมตอ
ดวยสายหูฟงขณะที่เปดเครื่อง)
อุปกรณที่จัดมาให:
หูฟงสเตอริโอระบบตัดเสียงรบกวนแบบไรสาย (1)
สาย USB Type-C™ (USB-A ถึง USB-C™)
(ประมาณ 20 ซม.) (1)
สายหูฟง (ประมาณ 1.2 ม.) (1)
กระเปาพกพา (1)

ขอมูลจําเพาะดานการสื่อสาร
ระบบสื่อสาร:
Bluetooth Specification เวอรชั่น 5.0
สัญญาณออก:
Bluetooth Specification Power Class 1
ระยะในการสื่อสารสูงสุด:
ระยะหางประมาณ 10 เมตร1)
คลื่นความถี่:
คลื่น 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
คลื่นความถี่ขณะใชงาน:
Bluetooth: 2,400 MHz - 2,483.5 MHz
NFC: 13.56 MHz
กําลังขับกระแสไฟสูงสุด:
Bluetooth: < 6 dBm
โปรไฟล Bluetooth ที่เขากันได2):
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
การเขารหัสที่รองรับ3):
SBC / AAC / LDAC™
ชวงตอบสนองสัญญาณ (A2DP):
20 Hz – 20,000 Hz (วัดสัญญาณเดี่ยว
44.1 kHz)
20 Hz – 40,000 Hz (วัดสัญญาณเดี่ยว LDAC
96 kHz, 990 kbps)
ระยะในการใชงานจริงอาจแตกตางออกไป โดยขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆ เชน สิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณ, สนามแม
เหล็กรอบๆ เตาไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิตย, ความไวในการ
รับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของเสาอากาศ, ระบบปฏิบัติ
การ, ซอฟทแวรการทํางาน และอื่นๆ
2) โปรไฟลมาตรฐานของ Bluetooth แสดงถึงจุดประสงค
การสื่อสารดวย Bluetooth ระหวางอุปกรณ
3) การเขารหัส: รูปแบบการแปลงและบีบอัดสัญญาณเสียง
การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา
1)

ระบบพื้นฐานสําหรับการชารจไฟแบตเตอรี่
ดวยการใช USB
ตัวแปลงไฟ AC USB

สายตัวแปลงไฟ AC USB ที่มีจําหนายทั่วไปใหกําลังไฟมาก
กวา 0.5 A (500 mA)

รุน iPhone/iPod ที่เขากันได
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X,
iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7,
iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s,
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPod touch (6th generation)
(ณ เดือนกันยายน 2562)

เครื่องหมายการคา

• Apple, iPhone, iPod และ iPod touch เปนเครื่องหมาย

การคาของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอื่นๆ
• การใช Made for Apple หมายถึง อุปกรณอิเลคทรอนิคส
ที่ออกแบบมาเพื่อตอกับผลิตภัณฑ Apple ทุกประเภทและ
ไดรับการรับรองจากผูพัฒนา เพื่อใหเขากับมาตรฐานของ
Apple Apple ไมรับผิดชอบตอการทํางานของผลิตภัณฑนี้
หรือการสอดคลองตอมาตรฐานดานความปลอดภัย และ
กฎเกณฑขอบังคับ
• Google และ Android เปนเครื่องหมายการคาของ
Google LLC.
• โลโกและเครือ่ งหมายคําวา Bluetooth® เปนเครือ่ งหมาย
การคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช
งานเครื่องหมายโดยโซนี่ คอรปอเรชั่นที่อยูภายใตการไดรับ
อนุญาต
• N-Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และในประเทศอื่นๆ
• ชื่อและโลโก LDAC เปนเครื่องหมายการคาของ Sony
Corporation
• USB Type-C™ และ USB-C™ เปนเครื่องหมายการคา
ของ USB Implementers Forum.
• เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปนเครื่องหมาย
การคาของบริษัทเจาของนั้น

ขอควรทราบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑนี้มีซอฟตแวรที่โซนี่ใชงานภายใตขอตกลงกับเจา
ของลิขสิทธิ์ ซึ่งตองประกาศใหลูกคาทราบถึงขอตกลงนี้ตาม
ความตองการโดยเจาของลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
เพื่ออานเนื้อหาของลิขสิทธิ์นี้ โปรดเขาสู URL ตอไปนี้
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/19b/

ขอความความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริการทีน่ าํ เสนอโดยผูใ หบริการทีไ่ มใช
โซนี่
การบริการที่นําเสนอโดยผูใหบริการที่ไมใชโซนี่อาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง, แกไข หรือยกเลิกโดยไมตองมีการแจงให
ทราบลวงหนา โซนี่ไมขอรับผิดชอบใดๆ ในกรณีนี้

