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Інструкція користувача
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Дякуємо Вам за купівлю мікрофона ТМ REAL-EL!
ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікрофон настільний MС-20 призначений для спілкування через Інтернет, запису слів і фраз під час дистанційного вивчення іноземних мов
і контролю за правильністю вимови іноземних слів. Модель чудово підходить для роботи вдома або в офісі. Гнучка ніжка, на якій встановлено
мікрофонний капсуль, дає змогу змінювати положення мікрофона. Масивна основа забезпечує стійкість моделі.
КОМПЛЕКТНІСТЬ
• Мікрофон – 1 шт.
• Інструкція користувача – 1 шт.
• Гарантійний талон – 1 шт.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не встановлюйте в місцях можливого попадання рідини, вологи, пилу
і дії високих температур.
• Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі несправності пристрою зверніться за професійною консультацією в найближчий сервісний центр.
ОСОБЛИВОСТІ
• Можливість кріплення на стіл або монітор
• Регульований кут нахилу
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Під’єднайте штекер мікрофона до мікрофонного входу джерела сигналу (ПК, ноутбук), див. схему (мал. 1). Увімкніть джерело сигналу.
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Звукова карта
Штекер мікрофона

Вхід
мікрофонний

Мал. 1. Схема підключення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики та одиниці виміру

Значення

Чутливість, дБ
Частотний діапазон, Гц
Розмір мікрофонного модуля, мм
Тип роз’єму
Довжина кабелю, м
Вага, г

-60 ± 3
50 – 16 000
9×7
міні-джек (стерео) Ø 3,5 мм
1,8
63

Примітки:
• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини
комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.
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Модель: MC-20
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 гарантійному талоні або на сайті www.real-el.com
Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має
гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.
Виробник: «Енел Груп ОУ», Джо тн 5-39, Таллін, Хар’юмаа 10551, Естонія.
Виготовлено в Китаї.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.
Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.

