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Introdução
Introdução
O fone de ouvido MDR-NC750 possui tecnologia de cancelamento digital de ruído e
áudio de alta resolução para reproduzir um som digital impecável e áudio de alta
qualidade.
Para mais detalhes sobre a compatibilidade, visite www.sonymobile.com/global-en/products/
accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/specifications/.

Visão geral
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Aprendizagem dos conceitos básicos
Usar o fone de ouvido
Usar o fone de ouvido
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Coloque o fio do fone de ouvido no clipe.
Ajuste o tamanho do fio do fone de ouvido para que possa inserir os fones no
ouvido.
Prenda o clipe na sua roupa.

Conectar o fone de ouvido ao seu dispositivo.
Conectar o fone de ouvido ao seu dispositivo.

•

Insira o pino de entrada do seu fone de ouvido no conector de cabo stereo do
seu dispositivo.
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Configuração do cancelamento digital de
ruído no seu dispositivo

Seu fone de ouvido possui a tecnologia de cancelamento digital de ruído. Usar o seu
fone de ouvido com um dispositivo compatível te dá uma qualidade de áudio mais clara
ao ouvir música em ambientes barulhentos como ônibus, trem ou avião.
O cancelamento digital de ruído só está disponível em dispositivos Sony Xperia™ que
suportam essa configuração. Para mais detalhes sobre a compatibilidade, visite

www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdrnc750/specifications/.

Ativar o cancelamento de ruído no dispositivo
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Verifique se seu fone de ouvido com cancelamento de ruído está conectado ao
seu dispositivo.
Na tela inicial, toque em .
Localize e toque em Configurações > Som e notificação > Configurações de
acessório > Cancelamento de ruído.
Arraste o controle deslizante ao lado de Cancelamento de ruído para a direita.
Se desejar que o Cancelamento de ruído seja ativado somente durante a
reprodução de música ou vídeo, ou quando a tela estiver ativa, arraste o controle
deslizante ao lado de Modo de econ. energia para a direita.
Se quiser que o Cancelamento de ruído seja habilitado enquanto o fone de
ouvido estiver conectado, arraste o controle deslizante ao lado de para Modo de
econ. energia a esquerda.
Selecionar o nome do modelo do fone de ouvido no seu dispositivo
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Certifique-se de que o fone de ouvido com cancelamento de ruído esteja
conectado ao dispositivo e que sua configuração esteja ativada.
Na tela inicial, toque em .
Localize e toque em Configurações > Som e notificação > Configurações de
acessório > Cancelamento de ruído > Tipo Headset/Fone ouvido.
Na janela que aparecer, selecione o nome do modelo do fone de ouvido.
Selecionar o tipo de ambiente de ruído no dispositivo
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Verifique se seu fone de ouvido com cancelamento de ruído está conectado ao
seu dispositivo.
Na tela inicial, toque em .
Localize e toque em Config. > Som e notificação > Configurações de acessório
> Cancelamento de ruído > Ambiente de ruído.
Selecione o tipo do ambiente de ruído e, depois toque rapidamente em OK.
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Configuração de alta resolução de áudio
no dispositivo
Seu fone de ouvido suporta alta resolução de áudio. Usando os fones de ouvido com
um dispositivo compatível, você pode elevar a qualidade de arquivos de música
comprimidos a uma qualidade próxima à alta resolução.
Melhorar a qualidade de arquivos de música comprimidos
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Na tela inicial, toque em .
Localize e toque em Configurações > Som e notificação > Configurações de
áudio.
Arraste o controle deslizante ao lado de DSEE HX para a direita.
Esta configuração só funciona com fones de ouvido com fio que suportam áudio de alta
resolução.
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Informações legais
Sony MDR-NC750

Antes da utilização, leia o folheto Informações importantes fornecido separadamente.
Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local, sem
nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste guia necessárias em decorrência de erros tipográficos,
imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos podem ser efetuadas
pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações
serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário.
Todos os direitos reservados.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation.
Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas dos
respectivos proprietários. Quaisquer direitos não concedidos expressamente neste documento são reservados.
Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.
Para obter mais informações, visite www.sonymobile.com.
Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.
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