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ANDROMEDA
• NAJWYŻSZEJ KLASY MONITORY DOKANAŁOWE
• PIĘĆ ZBALANSOWANYCH PRZETWORNIKÓW ARMATUROWYCH + T.A.E.C.
• ALUMINIOWA KONSTRUKCJA OBRABIANA CNC

Specyfikacja
TYP SŁUCHAWEK: PIĘĆ ZBALANSOWANYCH PRZETWORNIKÓW
ARMATUROWYCH
PRZETWORNIKI:
2 ZBALANSOWANE PRZETWORNIKI ARMATUROWE (low)
1 ZBALANSOWANY PRZETWORNIK ARMATUROWY (mid)
2 ZBALANSOWANE PRZETWORNIKI ARMATUROWE (high)
+ Tuned Acoustic Expansion Chamber™
(T.A.E.C.)
SPL: 112.8 dB @ 1K
IMPEDANCJA SŁUCHAWEK: 12.8 ohm @ 1K
ZŁĄCZE SŁUCHAWKOWE: BERYLOWO - MIEDZIANY MMCX

Akcesoria
KABEL Z PRZEWODÓW LITZ
MIEDZIANE, POSREBRZANE PRZEWODY PLECIONE W OSŁONIE PCV
3.5mm JACK stereo DOSTOSOWANY DO ZŁĄCZA MMCX
PIANKOWE KOŃCÓWKI DOUSZNE CAMPFIRE (s, m, l)
SILIKONOWE KOŃCÓWKI DOUSZNE (s, m, l)
+ KOŃCÓWKI BONUSOWE (RÓŻNE ROZMIARY)
PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA, SKÓRZANE ETUI
CAMPFIRE Z PODSZEWKĄ Z OWCZEJ WEŁNY

Gwarancja
ANDROMEDA JEST OBJĘTA
ROCZNĄ OGRANICZONĄ
GWARANCJĄ, OBEJMUJĄCĄ
WADY WYNIKAJĄCE Z
PRODUKCJI LUB MONTAŻU.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
CAMPFIREAUDIO.COM/WARRANTY

Sposób noszenia

Włóż Andromedę do ucha, trzymając kabel skierowany do
przodu i logo w pozycji pionowej. Słuchawki mają oznaczenie
“L” dla lewej strony i “R” dla prawej strony na skierowanej
do wewnątrz ścianie obudowy. Owiń kabel za uchem po
umieszczeniu słuchawki.

ZAPROJEKTOWANE I RĘCZNIE WYKONANE W
PORTLAND, OREGON USA, PRZY UŻYCIU
SUROWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH GLOBALNIE.
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1 ALUMINIOWY KORPUS OBRABIANY CNC
2 ANODYZOWANE WYKOŃCZENIE
3 ŚRUBY Z FAZOWANYMI ŁBAMI
4 ZŁĄCZE BERYLOWO MIEDZIANE MMCX

hdp-cfa-and

Instrukcja używania
Aby wyjąć kabel słuchawkowy;
Pociągnij kabel w kierunku równoległym do złącza
słuchawkowego. Unikaj ciągnięcia kabla pod kątem, ponieważ
może to uszkodzić złącza mmcx kabla i / lub słuchawki.

Aby usunąć końcówki słuchawek;
Ostrożnie

pociągnij

piankową

końcówkę

ruchem

obrotowym, aby nie uszkodzić wewnętrznej gumowej
uszczelki. Wewnętrzna wyściółka końcówek audio z
pianką marshmallow ma gumową uszczelkę, która jest
miękka i może się rozerwać. Zachowaj szczególną
ostrożność

przy

zakładaniu

i

zdejmowaniu

tych

końcówek. Jeśli ta wewnętrzna gumowa uszczelka
ulegnie

uszkodzeniu,

niskie

częstotliwości

zostan ą

utracone. Uzyskanie doskonałej szczelności zapewnia
najlepszy dźwięk z twoich słuchawek.

Środki ostrożności
Uważaj, aby nie upuścić słuchawek. Każda słuchawka
Campfire Audio posiada czułe i precyzyjnie dostrojone
przetworniki. Nagłe wstrząsy lub uderzenia w k orpus

słuchawki mogą potencjalnie spowodować uszkodzenie lub
nieprawidłowe działanie przetwornika słuchawkowego.

Uszkodzenia przetworników słuchawek dousznych nie są
objęte ochroną gwarancyjną słuchawek i podlegają
uzasadnionej opłacie za naprawę.

Należy zachować szczególną ostrożność, aby otwory w
portach były wolne od zanieczyszczeń i woskowiny.
Ostrożnie skorzystaj z narzędzia czyszczącego dołączonego do słuchawek, aby usunąć zanieczyszczenia ze
słuchawek. Uważaj, aby nie wepchnąć żadnych obcych
ciał do kanału w otworach słuchawek. Unikaj gromadzenia
się wilgoci na powierzchni i we wnętrzu obudowy
słuchawek.

Otwarcie obudowy słuchawki spowoduje uszkodzenie
plomby zabezpieczającej oraz pogorszenie precyzyjnego
strojenia słuchawki. Manipulowanie, otwieranie lub wszelkie
modyfikacje powodują utratę gwarancji na słuchawki.

Nasze

słuchawki

są

zaprojektowane

z

myślą

o

przenośnych osobistych urządzeniach audio zasilanych
bateriami. Używanie z urządzeniami podłączonymi do
gniazd elektrycznych nie jest zalecane i może potencjalnie
spowodować uszkodzenia.

Należy pamiętać, że słuchanie przez długi okres czasu

bez przerwy przy wysokim poziomie głośności może mieć
negatywny wpływ na słuch. Pros imy korzystać ze
słuchawek w sposób odpowiedzialny.

PYTANIA LUB KOMENTARZE? PROSIMY O
KONTAKT: support@campfireaudio.com

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ANDROMEDY.
DOBRA ROBOTA.

Niniejszym Campfire Audio oświadcza, że słuchawki Andromeda
są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.
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