
Stereofonní sluchátka SONY MDR-7506 
 

 CZE . 

 

Před použitím sluchátek si prosím pěčlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro další možné opětovné 

použití. 

 

VLASTNOSTI 

- Díky měkce polstrovaným náušníkům, které jsou navíc potaženy jemnou kůží, jsou sluchátka velmi pohodlná a 

zajišťují dokonalé odstínění od vnějšího okolí. 

- Elektroakustický měnič s neodymovým magnetem poskytuje neobvykle čistý, transparentní, neutrální a 

dynamický zvuk. 

- Použitím membrán vyrobených z 16µm vysoké makromolekulární vrstvy a cívky z poměděného hliníkového 

vodiče dosahují sluchátka vysoce kvalitního zvuku přes celou šířku frekvenčního pásma. 

- Jednoduché složení a rozložení pro transport a uložení. 

- Přívod ke sluchátkům je tvořen lankovým kabelem vyrobeným z bezkyslikaté mědi, který poskytuje maximální 

vodivost. 

- Kroucený přívodní kabel poskytuje akční rádius 3 metry. 

- Pohodlná změna velikosti sluchátek pomocí slide bar mechanismu. 

 

PRO NEJLEPŠÍ VYUŽITÍ 

- Levý a pravý kanál je na sluchátkách rozlišen jejich označením písmeny L a R. 

- Nastavení velikosti na požadovaný rozměr pomocí slide bar. 

 

VAROVÁNÍ 

- Komponenty jako jsou magnetická záznamová média, platební karty, hodinky nebo citlivou elektroniku 

nepřibližujte do přímého kontaktu se sluchátky. Díky silnému magnetickému poli měničů může dojít k poškození 

těchto komponentů. 

- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit trvalé poškození sluchu. 

- Sluchátka mohou odstínit hlasité vnější zvuky. Vyvarujte se jejich použití v situacích, kdy je tato vlastnost 

nežádoucí, tedy např. při řízení automobilu, jízdě na kole apod.  

 

Pro výměnu náušníků sluchátek nebo jiné servisní zásahy či dotazy o produktech kontaktujte některého z dealerů 

Sony. 

 

SPECIFIKACE 

Typ: Circum-aural, uzavřená 

Měnič: průměr 40 mm, dynamický 

Impedance: 63 ohm při 1 kHz 

Citlivost: 106 dB/mW 

Jmenovitý výkon: 0,5 W 

Výkon: 1 W 

Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz 

Přívodní kabel: délka 3 m, stočený s pozlaceným stereo konektorem 

Hmotnost: cca 230 g (bez přívodního kabelu) 

Dodávané příslušenství: měkčené pouzdro 

Návrh a specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

 

Snadné složení a rozložení sluchátek pro 

transport je naznačeno na následujícím 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


