
SPHS-SILVER 

Manual de utilizare 

This manual is available in english on www.spacer.ro 

 

 

Caști stereo 
 

• Design ergonomic și confortabil 

• Calitate excelentă a sunetului 
• Design pliabil 

• Burete confortabil în jurul caștilor 

• Bandă ajustabilă 

• Bass profund și sunete înalte 

• Ideala pentru muzica, gaming si conversații 
 

Specificații tehnice 
 

Diametru difuzor: 40 mm 
Dimensiune microfon: 4 x 1,5 mm 
Sensibilitate difuzor:  103 ± 5dB S.P.L. la 1 kHz 

Sensibilitate microfon:  -48 dB ± 3dB 
Impedanță difuzor:  32 Ω 
Impedanță microfon: 2,2 k Ω 

Bandă de frecventă: 20-20.000 Hz 
Putere maximă de intrare:  50 mW 
Conector:  2 x 3.5 mm (audio) 

Lungime cablu: 1,8 m ± 0.2m 
 

Cerințe: 

 

• PC, laptop sau orie alt dispozitiv cu mufă 
de ieșire audio de 3,5 mm 

• mufă de intrare microfon de 3,5 mm 

 

 

Continut ambalaj 

Casti stereo 

Manual de utilizare 

Instrucțiuni de utilizare 

1. Scoateți căștile din ambalaj și desfaceți cablul de conectare. 

2. Identificați mufele de conectare din dispozitivul Dvs. 

3. Observați pictogramele ce descriu tipul de conectare acceptată 

- pentru sunet în caști 

 

- pentru microfon 

 

Notă: pot exista diferențe intre pictogramele exemplu de mai sus și cele care se găsesc pe dispozitivul dvs. 

http://www.spacer.ro/


4. Conectați corespunzător mufele caștilor. 

5. Reglați volumul după preferințe. 

 

Precauții 

Feriți căștile de umiditate 

Nu expuneți căștile la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Nu folosiți uscătorul de păr sau cuptorul cu microunde 

ca să uscați căștile. 

Ascultați muzica la un volum adecvat. 

Setați volumul muzicii doar pentru o ascultare confortabila, nu foarte tare. Un volum ridicat ar putea să vă afecteze 

auzul. 

Protecția produsului 

Nu încălziți, nu fisurați și nu puneți căștile pe foc.  

Protecția cablurilor 

Nu stricați cablul USB sau pe cel audio. Evitați sa trageți sau să răsuciți cablul la de locul unde se îmbină cu 

dispozitivul. A se feri de copii și de animalele de companie. 

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. 

Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie 

eliminate separat de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un 

punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam 

contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro 

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 
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