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Liquids that the water resistant performance specifications apply to
Applicable :

fresh water, tap water, sweat

Not applicable :

liquids other than the above (soapy water, water with
detergent or bath agents, shampoo, hot spring water, hot
water, pool water, seawater, etc.)

*1 Requires that the cap is fastened securely.
*2 The supplied accessories are not water resistant.
*3 IPX5 (Degree of protection against jets of water): The system has been tested and found to
remain functional after exposure to direct jet streams of water using a nozzle of 6.3 mm internal
diameter from any direction where approximately 12.5 L/ min of water is applied for a period of
more than 3 minutes from a distance of about 3 meters.
The water resistant performance of the system is based on our measurements under
the conditions herein described. Note that malfunctions as a result of water immersion
caused by misuse by the customer are not covered by the warranty.

To avoid the deterioration of the water resistant performance

Check the following and use the system correctly.
ˎˎDo not use or leave the system in an extremely hot or cold environment (temperature outside the
range of 5 °C – 35 °C). If the system is used or left in outside the above range, the system may
automatically stop to protect internal circuitry.
ˎˎBe careful not to drop the system or subject it to mechanical shock. Deformation or damage may
cause deterioration of the water resistant performance.
ˎˎDo not use the system in a location where large amount of water or hot water may splash on it.
The system does not have a design that is resistant to water pressure. Use of the system in the
above location may cause a malfunction.
ˎˎDo not pour high-temperature water or blow hot air from a hair dryer or any other appliance on
the system directly. Also, never use the system in high temperature locations such as in saunas or
near a stove.
ˎˎHandle the cap with care. The cap plays a very important role in maintenance of the water
resistant performance. When using the system, make sure that the cap is closed completely.
When closing the cap, be careful not to allow foreign objects inside. If the cap is not closed
completely the water resistant performance may deteriorate and may cause a malfunction of the
system as a result of water entering the system.
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Cap

Before operating the system, please read this guide thoroughly and retain it for future reference.

WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the USB AC adaptor to rain or
moisture.

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers,
tablecloths, curtains, etc.
Do not expose the appliance to naked flame sources (for example, lighted candles).
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the USB AC adaptor to dripping or
splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the USB AC adaptor.
Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.
Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine,
fire or the like for a long time.
As the main plug of the USB AC adaptor is used to disconnect the USB AC adaptor from the mains,
connect it to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in it, disconnect it
from AC outlet immediately.
The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall
outlet, even if the unit itself has been turned off.
If your skin touches the USB AC adaptor or this product for a long time when the power is on, it may
cause a low temperature injury.

Precautions
Note when using with a mobile phone

ˎˎFor details on operation of your mobile phone when receiving a telephone call while transmitting
the sound using the Bluetooth connection, refer to the operating instructions supplied with the
mobile phone.

On safety

ˎˎThe nameplate and important information concerning safety are located on the bottom exterior
of the main unit and on the surface of the USB AC adaptor.
ˎˎBefore operating the system, be sure that the operating voltage of the system is identical with
that of your local power supply.

Where purchased

Operating voltage

All countries/regions

100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Notes on the USB AC adaptor

ˎˎWhen connecting or disconnecting the USB AC adaptor, turn off the system beforehand.
Otherwise, it may cause malfunction.
ˎˎUse only the supplied USB AC adaptor and micro-USB cable. To avoid damaging the system, do
not use any other USB AC adaptor.

Polarity of the USB port of the USB AC adaptor
ˎˎPlug the USB AC adaptor into a nearby wall outlet (mains). In the case of a problem, unplug it
from the wall outlet (mains) immediately.
ˎˎDo not install the USB AC adaptor in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.
ˎˎTo reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the USB AC adaptor to dripping or
splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the USB AC adaptor.

On placement

ˎˎDo not set the speaker in an inclined position.
ˎˎDo not leave the system in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight,
excessive dust, moisture, rain or mechanical shock.

On operation

How to care for the system when wet

If the system gets wet, first remove the water from the system, and then wipe off the moisture on the
system using a soft, dry cloth. Especially in cold regions, leaving moisture on its surface may cause the
system to freeze and malfunction. Be sure to wipe off the moisture after using the system.
Put the system on towel or dry cloth. Then leave it at room temperature and dry the system until no
moisture remains.

Specifications
Speaker section
Speaker system
Enclosure type

Approx. 42 mm dia. × 2
Passive radiator model

Bluetooth

Communication System
BLUETOOTH Specification version 3.0
Output
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Maximum communication range
Line of sight approx. 10 m*1
Frequency band
2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Modulation method FHSS
Compatible BLUETOOTH Profiles*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Supported Codec*3
Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)
*1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic
fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, aerial’s performance,
operating system, software application, etc.
*2 Bluetooth standard profiles indicate the purpose of Bluetooth communication between
devices.
*3 Codec: Audio signal compression and conversion format
*4 Subband Codec
*5 Advanced Audio Coding
*6	LDAC is an audio coding technology developed by Sony that enables the transmission of
High-Resolution (Hi-Res) Audio content, even over a BLUETOOTH connection. Unlike other
BLUETOOTH compatible coding technologies such as SBC, it operates without any downconversion of the Hi-Res Audio content*7, and allows approximately three times more data*8
than those other technologies to be transmitted over a BLUETOOTH wireless network with
unprecedented sound quality, by means of efficient coding and optimized packetization.
*7	Excluding DSD format contents.
*8 In comparison with SBC (Subband Coding) when the bitrate of 990 kbps (96/48 kHz) or 909 kbps
(88.2/44.1 kHz) is selected.

Microphone

ˎˎDo not use alcohol, benzine, or thinner to clean the cabinet.

Type	Electret condenser
Directional characteristic
Omni directional
Effective frequency range
100 Hz - 7,000 Hz

Others

General

ˎˎDo not insert any small objects, etc. into the jacks or ventilation hole on the rear of the system.
The system may short out or malfunction.

On cleaning

ˎˎTwo units are required when using the Speaker Add function. Only the SBC codec is supported
while using the Speaker Add function.
ˎˎIf you have any questions or problems concerning this system that are not covered in this
manual, please consult your nearest Sony dealer.

On Copyrights

ˎˎLDAC™ and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
ˎˎThe Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by Sony Corporation is under license.
ˎˎThe N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in
other countries.
ˎˎOther trademarks and trade names are those of their respective owners.

Notes on water resistant feature
(Read before using the system)
Water resistant performance of the system

This system has a water resistant specification*1,*2 of IPX5*3 as specified in “Degrees of protection
against ingress of water” of the IEC60529 “Ingress Protection Rating (IP Code).” However, this
system is not completely water-tight.
Do not drop the system into hot water in a bathtub or purposely use it in water. Depending on
usage, water entering the system may cause fire, electric shock or malfunction.
Use the system with full understanding of the following.

Input
Power

AUDIO IN jack (ø 3.5 mm stereo mini jack)
DC 5 V (using the supplied USB AC adaptor connected to AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz power supply) or, using built-in lithium-ion battery
Usage life of lithium-ion battery (using the BLUETOOTH connection)
Approx. 12 hours*9
Dimensions (including projecting parts and controls)
Approx. 191 mm × 62 mm × 65 mm (w/h/d)
Mass
Approx. 480 g including battery
Supplied accessories Micro-USB cable (1)
USB AC adaptor (1)
Operating Instructions (1)
Reference Guide (this document) (1)
*9 When the specified music source is used and the volume level of the unit is set to 10.
If the volume level of the unit is set to maximum, the usage life will be approx. 3 hours.
Time may vary, depending on the temperature or conditions of use.
Design and specifications are subject to change without notice.

ประสิทธิภาพการกันนํ้าของลําโพงเปนไปตามการวัดคาของเราภายใตสภาวะที่อธิบายไวนี้. โปรดจําไววาความผิดปกติ
ที่เกิดจากการจุมลงในนํ้าซึ่งเปนการใชงานที่ไมถูกตองของผูใชงานไมไดอยูในการรับประกัน

ภาษาไทย

ระบบเครื่องเสียงสวนบุคคล

กอนใชงานระบบนี้ โปรดอานคูมือฉบับนี้อยางละเอียดถี่ถวนและเก็บไวเพื่อใชอางอิงในคราวถัดไป

คําเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต หามปลอยใหอะแด็ปเตอร AC แบบ USB ถูกนํ้าฝน
หรือความชื้น

เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม หามใชกระดาษหนังสือพิมพ, ผาปูโตะ, ผามานปดชองระบายอากาศของอุปกรณ
อยาใหแหลงเปลวไฟ (เชน เทียนที่ติดไฟ) เขาใกลอุปกรณนี้
เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต หามไมใหนํ้าหยดหรือกระเซ็นใสอะแด็ปเตอร AC แบบ USB และหามวาง
สิ่งของที่มีของเหลว เชน แจกัน ไวบนอะแด็ปเตอร AC แบบ USB
หามติตตั้งอุปกรณชิ้นนี้ไวในที่ที่คับแคบ เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิลทอิน
หามปลอยใหแบตเตอรี่ (กอนแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ในตัว) ไดรับความรอนสูง เชน แสงแดด, เปลวไฟ หรือในทํานอง
เดียวกัน
เมื่อใชอะแด็ปเตอร AC แบบ USB ตัดการเชื่อมตออะแด็ปเตอร AC แบบ USB จากแหลงจายไฟ ใหเชื่อมตอเครื่องเขากับ
เตารับ AC ที่เขาถึงไดโดยงาย หากทานพบความผิดปกติในตัวเครื่อง ใหถอดออกจากเตารับ AC ในทันที
แมวาจะปดการทํางานของเครื่องแลว เครื่องจะยังคงเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ AC หากยังเชื่อมตออยูกับเตารับที่ผนัง

การปองกันการเสื่อมประสิทธิภาพของการกันนํ้า

ตรวจสอบดังตอไปนี้และใชงานระบบใหถูกตอง
หามใชงาน หรือวางระบบทิ้งไวในที่ที่มีอุณหภูมิรอนจัดหรือเย็นจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยูในชวง 5 °C – 35 °C)
หากใชงาน หรือวางระบบทิ้งไวในที่ที่ไมไดมีอุณหภูมิตามขางตน ระบบอาจหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันวงจร
ภายใน
 ควรระมัดระวังไมใหระบบตกหลน หรือไดรับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร การเสียรูปหรือความเสียหายอาจเปนสาเหตุ
ของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันนํ้า
 หามใชงานระบบในพื้นที่ที่มีนํ้าปริมาณมาก หรืออาจมีนํ้ารอนกระเซ็นโดน ระบบไมไดออกแบบมาเพื่อการปองกันแรงดัน
นํ้า การใชงานระบบนี้ในพื้นที่ดังกลาวอาจทําใหเกิดความผิดปกติ
 หามเทนํ้ารอน หรือใชเครื่องเปาผม รวมถึงอุปกรณใดๆ ในการเปาลมรอนใสตัวอุปกรณโดยตรง นอกจากนี้ หามใชงาน
ระบบในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน ในหองซาวนา หรือใกลเตาอบ
 ใชงานฝาปดดวยความระมัดระวัง ฝาปดเปนชิ้นสวนที่มีความสําคัญมากสําหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันนํ้า ขณะใช
ลําโพง ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดฝาปดสนิทดีแลว ขณะปดฝาปด ควรระวังอยาใหมีวัตถุแปลกปลอมเขาไปดานใน หาก
ปดฝาปดไมสนิท ประสิทธิภาพการกันนํ้าอาจลดลง และเปนสาเหตุใหลําโพงทํางานบกพรองเนื่องจากมีนํ้าเขาไปในลําโพง


ฝาปด

หากผิวหนังของทานสัมผัสกับอะแด็ปเตอร AC แบบ USB หรือผลิตภัณฑนี้เปนเวลานานในขณะที่เปดเครื่องอยู อาจทําให
ไดรับบาดเจ็บจากอุณหภูมิตํ่าได

ขอควรระวัง
หมายเหตุสําหรับการใชงานรวมกับโทรศัพท



สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานโทรศัพทมือถือของทาน เมื่อมีสายเรียกเขาในขณะที่สงสัญญาณเสียงโดยใช
การเชื่อมตอ BLUETOOTH ใหอางอิงคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทมือถือ

เกี่ยวกับความปลอดภัย



ปายชื่อและขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจะระบุไวที่ดานลางตัวเครื่องหลัก และที่ตัวอะแด็ปเตอร AC แบบ USB
กอนการใชงานระบบนี้ ควรตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาการใชงานของระบบนี้วาตรงกับของแหลงจายไฟในพื้นที่ของทาน
หรือไม

สถานที่จําหนาย

แรงเคลื่อนไฟฟาการใชงาน

ทุกประเทศ/พื้นที่

100 โวลต – 240 โวลต AC, 50 เฮิรตซ/60 เฮิรตซ

หมายเหตุเกี่ยวกับอะแด็ปเตอร AC แบบ USB








ควรปดการใชงานระบบกอนทําการเชื่อมตอหรือตัดการเชื่อมตออะแด็ปเตอร AC แบบ USB มิฉะนั้น เครื่องอาจทํางาน
ผิดปกติได
ควรใชอะแด็ปเตอร AC แบบ USB และสายไมโคร USB ที่ใหมาเทานั้น เพื่อปองกันไมใหระบบเสียหาย หามใช
อะแด็ปเตอร AC แบบ USB รุนอื่นๆ

ขั้วพอรต USB ของ อะแด็ปเตอร AC แบบ USB
เสียบอะแด็ปเตอร AC แบบ USB เขากับเตารับที่ผนังที่อยูใกล หากมีปญหาใดๆ ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับที่ผนัง
ในทันที
หามติตตั้งอะแด็ปเตอร AC แบบ USB ไวในที่ที่คับแคบ เชน ชั้นวางหนังสือ หรือตูแบบบิลทอิน
เพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต หามไมใหนํ้าหยดหรือกระเซ็นใสอะแด็ปเตอร AC แบบ USB หามวาง
สิ่งของที่มีของเหลว เชน แจกัน ไวบนอะแด็ปเตอร AC แบบ USB

เกี่ยวกับการติดตั้ง




หามติดตั้งลําโพงในทิศทางเอียง
หามวางระบบนี้ไวในสถานที่ที่ใกลกับแหลงความรอน หรือในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ฝุนปริมาณมาก ความชื้น
นํ้าฝน หรือแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

เกี่ยวกับการใชงาน



หามสอดสิ่งของขนาดเล็กใดๆ เขาไปในชองตอหรือชองระบายที่ดานหลังของระบบ ระบบอาจลัดวงจรหรือทํางานผิดปกติ

เกี่ยวกับการทําความสะอาด



หามใชแอลกอฮอล, เบนซิน หรือทินเนอรในการทําความสะอาดตัวเครื่อง

อื่นๆ




ตองมีลําโพงสองเครื่องเมื่อใชฟงกชั่นเพิ่มลําโพง ระบบจะรองรับเฉพาะการเขารหัสแบบ SBC เทานั้นขณะที่ใชฟงกชั่น
เพิ่มลําโพง
หากทานมีขอสงสัยหรือปญหาเกี่ยวกับระบบนี้ซึ่งไมไดระบุไวในคูมือฉบับนี้ โปรดเขารับคําปรึกษาจากตัวแทนจําหนาย
ของ Sony ในพื้นที่ของทาน

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์






LDAC™ และโลโก LDAC เปนเครื่องหมายการคาของ Sony Corporation
เครื่องหมายคําวา BLUETOOTH® และโลโกตางๆ ครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใชงานเครื่องหมาย
ดังกลาวในลักษณะใดๆ โดย Sony Corporation อยูภายใตใบอนุญาต
เครื่องหมาย N เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ เปนของผูครอบครองแตละราย

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติกันนํ้า (ควรอานกอนเริ่มใชงานระบบ)
ประสิทธิภาพการกันน้ําของลําโพง

ลําโพงนี้มีคุณสมบัติการกันนํ้า*1,*2 ของ IPX5*3 ตามที่ระบุอยูใน “ระดับการกันนํ้า” ของ IEC60529 “มาตรฐานการปกปอง
ภายในอุปกรณ (IP Code)” อยางไรก็ตาม ระบบนี้ไมสามารถกันนํ้าไดอยางสมบูรณแบบ
หามจุมระบบนี้ลงในนํ้ารอนในอางอาบนํ้า หรือตั้งใจที่จะใชงานใตนํ้า นํ้าที่เขาสูภายในระบบอาจทําใหเกิดเพลิงไหม ไฟฟา
ช็อต หรือความผิดปกติได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชงาน
ควรใชงานระบบโดยตระหนักถึงเงื่อนไขตอไปนี้อยางถี่ถวน

ของเหลวที่คุณสมบัติดานประสิทธิภาพการกันนํ้าสามารถรับได
สามารถกันได :

นํ้าสะอาด, นํ้าประปา, เหงื่อ

ไมสามารถกันได :

ของเหลวที่ไมไดกลาวถึงในขางตน (นํ้าสบู, นํ้าผงซักฟอกหรือนํ้ายาอาบนํ้า, แชมพู,
นํ้าพุรอน, นํ้ารอน, นํ้าจากสระวายนํ้า, นํ้าทะเล ฯลฯ)

*1
*2
*3

ควรปดฝาปดใหแนนสนิท
อุปกรณเสริมที่ใหมาไมสามารถกันนํ้าได
IPX5 (ระดับการปองกันแรงดันนํ้า): ระบบนี้ไดผานการทดสอบและยังสามารถทํางานไดหลังจากที่ไดรับนํ้าแรงดันสูง
โดยใชหัวฉีดที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 6.3 มม. ในทุกๆ ทิศทางดวยปริมาณนํ้าประมาณ 12.5 ลิตร/นาที เปนเวลานาน
กวา 3 นาที และอยูหางประมาณ 3 เมตร

ประสิทธิภาพการกันนํ้าของลําโพงเปนไปตามการวัดคาของเราภายใตสภาวะที่อธิบายไวนี้. โปรดจําไววาความผิดปกติ
ที่เกิดจากการจุมลงในนํ้าซึ่งเปนการใชงานที่ไมถูกตองของผูใชงานไมไดอยูในการรับประกัน

การปองกันการเสื่อมประสิทธิภาพของการกันนํ้า
ตรวจสอบดังตอไปนี้และใชงานระบบใหถูกตอง

วิธีดูแลรักษาระบบเมื่อเปยกนํ้า

หากระบบเปยกนํ้า ขั้นตอนแรกใหเช็ดนํ้าออกจากระบบใหหมด จากนั้นจึงเช็ดความชื้นที่ตัวเครื่องออกใหหมดโดยใชผานุม
และแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออยูในพื้นที่เย็น การปลอยใหตัวเครื่องมีความชื้นอาจทําใหระบบเย็นจัด หรือทํางานบกพรอง
ได ควรเช็ดความชื้นออกใหหมดหลังจากใชงานระบบ
วางระบบไวบนผาขนหนู หรือผาแหง และวางระบบทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง จนกวาความชื้นจะหมดไป

ขอมูลจําเพาะ
ขอมูลลําโพง

ระบบลําโพง
ประเภทลําโพง

เสนผาศูนยกลางประมาณ 42 มม. ทั้ง 2 เครื่อง
แบบพาสซีพเรดิเอเตอร

BLUETOOTH

ขอมูลจําเพาะของระบบการสื่อสาร
BLUETOOTH เวอรชัน 3.0
กําลังขับ
ขอมูลจําเพาะสําหรับ BLUETOOTH กําลังสงในระดับที่ 2
ระยะการสื่อสารสูงสุด
ที่ระดับสายตาประมาณ 10 เมตร*1
คลื่นความถี่
ความถี่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
กระบวนการปรับเสียง
FHSS
โปรไฟล BLUETOOTH ที่รองรับ*2
A2DP (โปรไฟลการกระจายเสียงขั้นสูง)
AVRCP (โปรไฟลควบคุมภาพและเสียงระยะไกล)
HSP (โปรไฟลชุดหูฟง)
HFP (โปรไฟลแฮนดฟรี)
การเขารหัสที่รองรับ*3 SBC*4, AAC*5, LDAC*6
ระยะการสงขอมูล (A2DP)
20 เฮิรตซ - 20,000 เฮิรตซ (คลื่นความถี่สุม 44.1 กิโลเฮิรทซ)
ระยะการทํางานแทจริงอาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน สิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณ, สนามแมเหล็ก
ของเครื่องไมโครเวฟ, ไฟฟาสถิต, ความไวในการรับสัญญาณ, ประสิทธิภาพของสายอากาศ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรม
ใชงานของซอฟตแวร เปนตน
*2 รูปแบบมาตรฐานของ BLUETOOTH จะบงบอกถึงวัตถุประสงคหลักของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหวางอุปกรณ
*3 การเขารหัส: การบีบอัดสัญญาณเสียงและฟอรแมตการแปลง
*4 การเขารหัสเสียงแบบแบงยานความถี่
*5 การเขารหัสเสียงขั้นสูง
*6 LDAC เปนเทคโนโลยีการเขารหัสเสียงที่ไดรับการพัฒนาโดย Sony ซึ่งชวยใหสามารถทําการสงผานขอมูลเสียงคุณภาพ
คมชัดผานการเชื่อมตอ BLUETOOTH ได ซึ่งตางไปจากเทคโนโลยีการเขารหัสเสียงที่รองรับ BLUETOOTH ชนิดอื่น
เชน SBC เพราะไมมีการแปลงขอมูลเสียง Hi-Res*7 แตอยางใด และยังผลใหสามารถสงผานปริมาณขอมูลไดมากกวา
เทคโนโลยีอื่นถึงสามเทาผานเครือขายไรสาย BLUETOOTH*8 ดวยคุณภาพเสียงอันยอดเยี่ยม อันเปนผลมาจากการเขา
รหัสและการจัดการแพ็กเกตที่มีประสิทธิภาพ
*7 ไมรวมถึงขอมูลในฟอรแมต DSD
*8 เมื่อเปรียบเทียบกับ SBC (การเขารหัสเสียงแบบแบงยานความถี่) เมื่อเลือกอัตราบิตที่ 990kbps (96/48kHz) หรือ
909kbps (88.2/44.1kHz)
*1

ไมโครโฟน

ประเภท
ทิศทางการรับเสียง
ยานความถี่ที่ใชงาน

อีเลคเตรดคอนเดนเซอร
รับเสียงไดทุกทิศทาง
100 เฮิรตซ - 7,000 เฮิรตซ

ขอมูลทั่วไป
สัญญาณเขา
กําลังไฟ

ชองตอ AUDIO IN (ชองตอมินิสเตอริโอ ø 3.5 มม.)
DC 5 โวลต (ใชอะแด็ปเตอร AC แบบ USB ที่ใหมาเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ
AC 100 โวลต - 240 โวลต, 50 เฮิรตซ/60 เฮิรตซ) หรือใชแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเธียมไอออน
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเธียมไอออน (ใชงานการเชื่อมตอ BLUETOOTH)
ประมาณ 12 ชั่วโมง*9
ขนาด (รวมสวนที่ยื่นออกมาและสวนควบคุมตางๆ)
ประมาณ 191 มม. × 62 มม. × 65 มม. (กวาง/สูง/ลึก)
นํ้าหนัก
ประมาณ 480 กรัม รวมแบตเตอรี่
อุปกรณเสริม
สายไมโคร USB (1)
อะแด็ปเตอร AC แบบ USB (1)
คูมือการใชงาน (1)
คูมืออางอิง (ฉบับนี้) (1)
*9

เมื่อใชแหลงเสียงเพลงที่ระบุ และตั้งคาระดับเสียงของลําโพงไวที่ 10
หากตั้งคาระดับเสียงของลําโพงไวที่ระดับสูงสุด อายุการใชจะอยูที่ประมาณ 3 ชั่วโมง
เวลาอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุณหภูมิหรือสภาพการใชงาน

รูปแบบและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ

