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Specificatii tehnice

Microfon: Da
Tehnologie: In-ear, cu fir
Conectare: Jack 3.5 mm
Impedanta: 16Ω ± 15%
Frecventa de raspuns: 20Hz - 20KHz
Sensibilitate: 93 db ± 3dB
Lungime cablu: 1.2 m
Greutate produs: 10.9g

MICROFON

Instructiuni



Produse compatibile
Utilizeaza aceste casti cu telefoane smart. 

Scoaterea castilor 
Dupa utilizare, scoate usor castile. 

Nota 
Castile sunt special concepute pentru a se 
potrivi in urechi. Daca acestea sunt 
apasate prea tare in timpul functionarii sau 
indepartate foarte rapid, pot provoca rani. 

Precautii
Volumul ridicat iti poate afecta auzul. 
Pentru siguranta in trafic, nu folosi castile 
in timp ce conduci sau mergi pe bicicleta. 
Daca unul dintre adaptoarele auriculare se 
desface accidental si ramane in ureche 
poate provoca rani.
Pastreaza adaptoarele auriculare curate. 
Pentru a le curata, foloseste un detergent 
bland.



Informatii privind deseurile de 
echipamente electrice si electronice 
(DEEE) 

Deseurile de echipamente electrice si 
electronice (DEEE) pot contine substante 
periculoase ce au un impact negativ asupra 
mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu 
sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE 
DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol 
de clasificare a deseurilor de echipamente 
electrice si electronice (DEEE), reprezentat 
grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu 
trebuie amestecate cu deseurile menajere si 
ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 
referitoare la protectia mediului si O.U.G. 
5/2015 privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice, va recomandam sa 
aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la 
constructia acestui produs sunt materiale de 
inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul 
menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul 
duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice si 
electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile 
locale pentru detalii despre aceste centre de 
colectare organizate de operatorii economici 
autorizati pentru colectarea DEEE


