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Środki ostrożności 

1. Stosuj odpowiedni poziom głośności aby chronić słuch. 
2. Nie używaj i nie przechowuj słuchawek w skrajnie wilgotnym otoczeniu. 
3. Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj słuchawek w niebezpiecznym środowisku. 
4. Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych warunkach termicznych. 
5. Nie używaj słuchawek w otoczeniu silnego pola magnetycznego przez długi czas. 
6. Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas odłącz je od źródła dźwięku 
7. Nie należy demontować słuchawek, nieautoryzowane naprawy unieważniają gwarancję. 
8. Używaj słuchawek zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Zabrudzone wydzieliną osłony przetworników (szczególnie dotyczy słuchawek dousznych 
i dokanałowych) można oczyścić. Jest to płatna usługa realizowana poza gwarancją. 

10. Uszkodzone osłony, gąbki, wtyki i przewody oraz wiele innych części słuchawek 
można wymienić. Są to usługi płatne, realizowane poza gwarancją. 

11. Podczas odsłuchu nigdy nie prowadź pojazdów mechanicznych oraz nie obsługuj 

maszyn i narzędzi mechanicznych, ponieważ może to doprowadzić do trwałego 

uszczerbku 
na zdrowiu. 

12. Nie używaj słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez długi czas, 

aby uniknąć utraty słuchu. 

Prawidłowe użytkowanie 

• Aby uniknąć utraty słuchu, ustaw głośność urządzenia odtwarzającego na minimum 
przed podłączeniem do słuchawek nausznych (lub słuchawek dousznych). Po 
założeniu słuchawek zwiększ głośność do odpowiedniego poziomu. Hałas jest 
obliczany w dB. Hałas powyżej 18 dB może doprowadzić do utraty słuchu. 

• Zwróć uwagę na dostosowanie głośności i czasu słuchania: 

o Im wyższy poziom głośności, tym krótszy powinien być czas odsłuchu 

o Im bardziej odpowiedni jest poziom głośności, tym dłuższy może być 

czas słuchania. 

o Długotrwałe słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności 

prowadzi do trwałej utraty słuchu.
 



Ta tabela dB zawiera zestawienie niektórych normalnych dźwięków i potencjalnego 
poziomu obrażeń słuchu: 

Przeciętny człowiek może słuchać muzyki bezpiecznie na 70% głośności przez 4-6 godzin 
każdego dnia. Podczas słuchania muzyki bardzo ważna jest znajomość głośności i czasu. 
Używaj swojego sprzętu w wystarczającym stopniu na bezpiecznym poziomie głośności, 
aby cieszyć się wyjątkową jakością dźwięku. 

Podstawowe zasady obsługi słuchawek 

1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego twojego zestawu HiFi, odtwarzacza, 
komputera lub innego urządzenia. 

2. Nie przeciążaj słuchawek zbyt dużym poziomem sygnału. Może to spowodować trwałe 
uszkodzenie przetworników lub słuchu. 

3. Zabrudzone wydzieliną osłony przetworników należy oczyszczać. 

4. Uważaj, aby nie przerwać lub nie nadwyrężyć przewodów i wtyków. Tego rodzaju 
uszkodzenia nie kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej. 

O produkcie 

Studyjnej jakości, zamknięte, dynamiczne słuchawki oferujące naturalny, przejrzysty dźwięk.
Cerene dB to zamknięte słuchawki o konstrukcji wokółusznej zapewniającej doskonałą 
izolację akustyczną. Najwyższej jakości pady nauszne ze skóry syntetycznej i wyściełany 
pałąk zapewniają komfort podczas długich sesji odsłuchowych. Duże, dynamiczne, 
neodymowe przetworniki oferują precyzyjny bas i rozbudowany high-end, świetnie 
nadające się do nagrywania i miksowania lub cieszenia się ulubioną muzyką. Składana 
konstrukcja z dwukierunkowym obrotem nauszników o 180 stopni zapewnia elastyczne 
opcje przechowywania i sprawia, że nowe słuchawki są idealne w podróży. Zostały 
zaprojektowane dla szerokiego grona wymagających słuchaczy: audiofilów, artystów, 
inżynierów studyjnych, nadawców i podcasterów.

Słuchawki Cerene dB zostały zaprojektowane dla szerokiego grona wymagających słuchaczy 
w społeczności klientów CEntrance: audiofilów, artystów, inżynierów studyjnych, 
nadawców i podcasterów.



Specyfikacja 

• Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 26 kHz
• Moc przenoszenia: 1800 mW przy 40 omach, 900 mW na kanał
• 45-milimetrowe dynamiczne przetworniki neodymowe
• Czułość: 96dB, +/- 3dB
• Pozłacana wtyczka stereo 3,5 mm
• Długość kabla: 1,5 m
• Waga: 364 g

Zawartość zestawu 

• 1 szt słuchawek Cerene dB 

• 1 szt pokrowiec 

•  1 szt instrukcja obsługi 



 

 



 


