
DT 990Pro   magyar nyelvű 

Köszönjük, hogy a Beyerdynamic DT 990 PRO 
fejhallgatót választotta. Kérjük, figyelmesen ol-
vassa el a termékismertetőt, mielőtt használat-
ba helyezi az eszközt. 

Külső megjelenés 

A DT 990 PRO dinamikus nyitott fejhallgatót 
hangos zenehallgatáshoz, és monitorozáshoz 
készült. 

A membrán és a tekercs súlya megközelítőleg 
20%-a a többi keresett modellnek. Ezáltal ha-
sonló pulzálást nyújt, mint az elektrosztatikus 
fejhallgatók. A pánt és a könnyű súly kényel-
mes, és hosszútávú használatot eredményez. 

kiegészítők 

Model megnevezés cikkszám 

EDT 990 V Fülpárna pár DT 
531/811/880M/911/931/990/990
pro, belső szivaccsal 

926.679 

DT 990Pro   magyar nyelvű DT 990Pro   magyar nyelvű 

Technikai paraméterek 

Működési elv                                  nyitott, dinamikus 

Frekvencia átvitel                                   5– 35,000 Hz 

Névleges impedancia                                      250 Ω 

Névleges SPL     96dB 

Csatlakozó           aranyozott sztereo jack (3,5mm) 

    és adapter (6,3mm) 

Súlya kábel nélkül                                              250 g 

hivatalos forgalmazó: 
Bluesound Kft.  

1126 Budapest, Beethoven u. 5/a  
tel: 06 1 225 77 62, fax: 06 1 225 77 63 

sales@bluesound.hu, www.bluesound.hu 

Karbantartás 
Mint sok eszközt, amit a testünk érzékenyebb részein 
használunk, lényeges, hogy a fülpárnák és a fejpánt 
mindig tiszták legyenek. Amennyiben a fülpárnák, 
vagy a fejpánt cseréje szükségessé vált, kérem, vegye 
fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a fejhallgatót vásá-
rolta. 

Biztonság 
Mielőtt csatlakoztatja a fejhallgatót az erősítőbe, kér-
jük, állítsa a hangerőt minimum állásba, és ezután kap-
csolja be a készüléket. Általános jelenség, hogy fejhall-
gatón hangosan hallgatunk zenét. Az alacsony torzítá-
si szint miatt a DT 990 PRO esetében a valós hallgatási 
szint, mint ahogyan azt érezzük, ezért erre különösen 
felhívnánk a figyelmet. 

Ennek tudatában hosszú éveken keresztül élvezheti a 
fejhallgató használatát halláskárosodás nélkül. Alkalmazási terület 

A hangszóró mozgatható, úgy pozícionálható, 
hogy teljesen lezárja a fület, ezért egy optimális 
fül/hangszóró elhelyezést eredményez a pontos 
lehallgatáshoz. A spirál kábel maximum 3 m 
hosszúra nyúlik, a kábel végén pedig egy ara-
nyozott mini Jack csatlakozó található, egy ¼ ” 
sztereó adapterrel. A professzionális felhaszná-
lóknak tekintetbe kell venniük, hogy a fejhallga-
tó 

javasolt használata elejét veszi a lehetséges 
egészségügyi károsodásoknak. 


