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Дякуємо Вам за купівлю стереонавушників ТМ REAL-EL!

ПРИЗНАЧЕННЯ
Ігрові стереонавушники з мікрофоном GDX-7500 забезпечують відтво- 
рення потужного реалістичного звуку, що створює відчуття повного 
занурення в гру. Сумісні з Media-програвачами і ПК.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не використовуйте стереонавушники під час керування транспортом.
• Не використовуйте стереонавушники на високому рівні гучності три- 
валий час (більше чверті години) – це призводить до погіршення слуху.

КОМПЛЕКТНІСТЬ
• Стереонавушники – 1 шт.
• Перехідник міні-джек Ø 3.5 мм до Ø 2 * 3,5 мм – 1 шт.
• Керівництво користувача – 1 шт.
• Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ
• Потужне реалістичне звучання
• Pоз’єми Ø 3,5 мм (4 pin) і 2*3,5 мм (3 pin) для підключення
• Регульоване наголов’я і гнучкий мікрофон
• Перехідник для підключення до ПК
• Тканинне обплетення кабелю

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Під’єднайте штекер навушників до роз’єму аудіовиходу джерела сиг- 
налу (звукова карта ПК, ноутбук, плеєр тощо), як показано на схемі (мал. 1).
• Для використання з комп’ютером використовуйте перехідник (мікро- 
фонний адаптер) з комплекту.
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Мал. 1. Схема підключення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики та од. виміру
Чутливість, дБ 

Частотний діапазон, Гц 

Мембрана, мм
Опір, Ом
Тип роз’єму

Довжина кабелю, м
Вага, г

Значення
навушники: 108 ± 3 
мікрофон: -58 ± 3
навушники: 20 – 22 000
мікрофон: 30 – 16 000
Ø 50
32
міні-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin) чи 
2*3,5 мм (3 pin)/мини-джек стерео 
1,2 + 1 (адаптер для ПК)
340

Примітки: 
• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не мо- 
жуть бути підставою для претензій. 
• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини 
комплектність та технічні характеристики може бути змінено без по- 
переднього повідомлення.
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Модель: GDX-7500
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 дивіться
в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гаран- 
тійному талоні або на сайті www.real-el.ua
Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Має висновок ДСЕЕ. Шкідли- 
вих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. 
Зберігати в сухому місці. 
Виробник: «Енел Груп ОУ», Катусепапі тн 6, Ласнам’яе ліннаоса, Таллін, Хар’ю 
мааконд, 11412, Естонія. Виготовлено в Китаї.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, 
Harju county, 11412, Estonia. Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


