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instrukcja obsługi



1. cechy produktu
Indywidualnie zaprojektowane zintegrowane komponenty audio.•	
D•	 wa	równoległe	wyjścia	słuchawkowe.
Kontrola	głośności	dla	obu	wyjść	słuchawkowych	(potencjometr	„Alps”	z	silniczkiem).•	
Dwa	wejścia,	 z	 których	 jedno	 jest	dla	urządzeń	 z	wejściami	wysokopoziomowymi	 (odtwarzacz	CD,	•	
DVD)	i	wzmacniaczy.
Pilot	wielofunkcyjny.•	
Stojak	na	słuchawki.	•	
Regulacja	wzmocnienia	i	impedancji	wyjściowej.	•	
Przełączanie	zakresu	napięcia	zasilającego	pomiędzy	110	-	120	V	a	220	-	240	V.•	

2. akcesoria W zestaWie
Wzmacniacz	słuchawkowy	A	2.	•	
Pilot	RC	2.•	
Stojak	na	słuchawki.•	
Zestaw	montażowy	do	stojaka	słuchawkowego.	•	
Kabel	zasilający.•	
Instrukcja	obsługi.	•	

3. instrukcje bezpieczeństWa
Przeczytaj	poniższe	instrukcje.1.	
Zachowaj	poniższe	instrukcje.2.	
Stosuj	się	do	wszelkich	ostrzeżeń.3. 
Stosuj	się	do	wszelkich	instrukcji.4.	
Nie	używaj	urządzenia	w	pobliżu	płynów.5. 
Czyść	tylko	suchą	szmatką.6. 
Nie	umieszczaj	 sprzętu	przy	 źródłach	ciepła,	 takich	 jak:	grzejniki,	wyloty	cieplne,	 kuchenki	czy	 inne	7. 
urządzenia,	emitujące	ciepło.
Nie	 usuwaj	 zabezpieczeń	 z	 wtyczek	 dwubiegunowych	 oraz	 wtyczek	 z	 uziemieniem.	 Wtyczka	8. 
dwubiegunowa	składa	sie	z	dwóch	płaskich	wtyków,	z	których	jeden	jest	szerszy.	Wtyczka	z	uziemieniem	
składa	się	z	dwóch	płaskich	wtyków	oraz	z	trzeciego	bolca	uziemiającego.	Szerszy	wtyk	kontaktowy	
lub	dodatkowy	wtyk	uziemienia	służą	do	zapewnienia	bezpieczeństwa	użytkownikowi.	Jeżeli	wtyczka	
nie	pasuje	do	gniazdka,	należy	skontaktować	się	z	elektrykiem	aby	wymienić	przestarzałe	gniazdko.
Chroń	kabel	zasilający	przed	deptaniem	bądź	przygniataniem,	zwłaszcza	przy	wtyczkach,	gniazdkach	9. 
i	punktach	wyjścia	z	urządzenia.
Używaj	tylko	akcesoriów	dostarczonych	przez	producenta.10.	
Odłączaj	sprzęt	podczas	burz	i	w	przy	dłuższych	okresach	nieużywania.11.	
Wszelkie	 prace	 serwisowe	 pozostaw	 wykwalifikowanemu	 personelowi.	 Serwis	 jest	 wymagany,	 gdy	12.	
osprzęt	 zostanie	 jakkolwiek	 uszkodzony,	 np.	 na	 długości	 kabla,	 przy	 wtyczce,	 w	 razie	 zalania	 lub	
wrzucenia	do	środka	ciał	obcych,	zawilgotnienia,	nieprawidłowego	działania	czy	też	upuszczenia.

zwolnienie z odpowiedzialności
beyerdynamic	 GmbH	 &	 Co.	 KG	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 jakiekolwiek	 szkody,	 zniszczenia	 •	
lub	wypadki	spowodowane	niewłaściwym	lub	niedbałym	obchodzeniem	się	z	produktem.

umiejscowienie
Urządzenie	 należy	 umieścić	 w	 takim	 miejscu,	 aby	 zachowany	 był	 łatwy	 dostęp	 do	 głównego	•	
wyłącznika,	wtyczki	sieciowej	oraz	wszystkich	połączeń	znajdujących	się	na	tyle	urządzenia.
Zachowaj	ostrożność	przy	 transporcie	urządzenia.	Upewnij	 się,	 że	nie	 jest	narażone	na	uszkodzenia	•	
w	przypadku	upadku	lub	uderzenia	ciężkim	przedmiotem.
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ryzyko pożaru
Nigdy	nie	umieszczaj	urządzenia	nieopodal	źródeł	otwartego	ognia,	np:	takich	jak	świeczki.•	

Wiglotność / źródła ciepła
Nigdy	nie	wystawiaj	urządzenia	na	działanie	deszczu	 lub	wysokiej	wilgotności.	 Z	 tego	powodu,	nie	•	
umieszczaj	 urządzenia	w	 pobliżu	 basenów,	 pryszniców,	wilgotnych	 pomieszczeń	 lub	 innych	miejsc	
o	podwyższonej	wilgotności	powietrza.	
Nie	umieszczaj	na	urządzeniu	pojemników	z	płynami	(takich	jak	wazony,	czy	szklanki).	Obecność	płynu	•	
w	urządzeniu	może	spowodować	zwarcie.	
Nie	 umieszczaj	 sprzętu	 przy	 źródłach	 ciepła	 takich	 jak	 grzejniki,	 wyloty	 cieplne,	 kuchenki	 czy	 inne	 •	
urządzenia,	emitujące	ciepło.	
Nie	wystawiaj	urządzenia	na	bezpośrednie	działanie	promieni	słonecznych.	•	

podłączanie
Chroń	kabel	zasilający	przed	deptaniem	bądź	przygniataniem,	zwłaszcza	przy	wtyczkach,	gniazdkach	•	
i	punktach	wyjścia	z	urządzenia.
Ułuż	kable	zasilające	tak,	aby	nie	stwarzały	ryzyka	potknięcia.•	
Zawsze	wyłącz	źródło	zasilania	urządzenia	przed	pracą	z	jego	wejściami	i	wyjściami.•	
Przed	 podłączeniem	 urządzenia	 do	 prądu,	 upewnij	 się,	 że	 wybrany	 zakres	 napięcia	 jest	 zgodny	•	
z	 napięciem	 zasilania.	 	 Podłączenie	 urządzenia	 do	 niewłaściwego	 napięcia	 lub	 zmiana	 pozycji	
przełącznika	 napięcia	 podczas	 pracy	 urządzenia,	 może	 spowodować	 zwarcie	 i	 uszkodzić	
urządzenie.
Różne	poziomy	zasilania	wymagają	użycia	odpowiednich	typów	wtyczek	w	kablach	zasilających.•	
W	przypadku	wystąpienia	zwarcia,	odłącz	urządzenie	od	zasilania	i	zleć	prace	serwisowe.•	
Nie	należy	trzymać	kabla	zasilającego	mokrymi	rękoma.	Bolce	wtyków	nie	mogą	być	pokryte	wodą	•	
ani	kurzem.	W	obu	przypadkach	może	dojść	do	porażenia	prądem.
Kabel	zasilający	musi	być	pewnie	podłączony.	Luźno	podłączony	kabel	stanowi	ryzyko	pożarowe.•	
Zawsze	odłączaj	kabel	zasilający	chwytając	go	za	wtyczkę.	Nigdy	nie	ciągnij	za	kabel,	gdyż	może	•	
ulec	on	uszkodzeniu	i	spowodować	porażenie	prądem.
Nie	używaj	urządzenia	jeśli	kabel	zasilający	jest	uszkodzony.•	
Urządzenie	 może	 zostać	 uszkodzone	 w	 przypadku	 podłączenia	 wadliwych	 lub	 nieodpowiednich	•	
akcesoriów.	Używaj	wyłącznie	kable	dostępne	lub	zalecane	przez	beyerdynamic.	Użycie	kabli	własnej	
roboty	spowoduje	utratę	ważności	gwarancji.
Aby	odłączyć	odbiornik	od	prądu,	wyłącz	urządzenie	i	odłącz	wtyczkę	zasilania	z	gniazdka.•	

konserwacja
Czyść	 używając	 lekko	 zwilżonej	 lub	 suchej	 szmatki.	 Nigdy	 nie	 stosuj	 rozpuszczalników,	 gdyż	 mogą	•	
uszkodzić	powierzchnię	urządzenia.

rozwiazywanie problemów i serwis
Nie	 otwieraj	 urządzenia	 bez	 zezwolenia.	Możesz	 zostać	 porażony	 prądem.	 Urządzenie	 nie	 zawiera	•	
żadnych	części,	które	mogą	być	naprawione	przez	użytkownika.
Prace	serwisowe	pozostaw	wykwalifikowanemu	personelowi.•	

4. utylizacja
Symbol	kosza,	który	 jest	umieszczany	na	produktach,	opakowaniach	 lub	dołączanych	
instrukcjach	obsługi,	informuje,	że	nie	wolno	wyrzucać	wraz	z	innymi	odpadami	zużytych	
lub	niesprawnych	urządzeń	elektrycznych	 i	elektronicznych.	W	Unii	 Europejskiej	 istnieją	
osobne	 systemy	 zbiórki	 tych	 produktów	 w	 celu	 utylizacji	 lub	 odzysku.	 Aby	 uzyskać	
szczegółowe	 informacje	na	 temat	utylizacji	niniejszego	produktu	należy	 skontaktować	
się	z	lokalnymi	władzami	lub	sklepem,	w	którym	zakupiono	produkt.	
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5. schemat budoWy
przedni panel

podświetlany przycisk gotowości 
Czerwony	-	urządzenie	jest	w	trybie	gotowości.	
Zielony	-	urządzenie	jest	włączone.

dioda podczerwieni,	odbiera	sygnały	wysyłane	przez	pilota.

Wyjścia słuchawkowe,	stereo	typu	jack	6.35	mm
Do	podłączania	standardowych	słuchawek.

Ważne:
Gniazda	słuchawkowe	podłączone	są	równolegle,	w	związku	z	czym,	głośność	jest	ustawiana	dla	obu	
słuchawek	jednocześnie.	Z	tego	względu,	aby	na	obu	zestawach	słuchawkowych	uzyskać	taką	samą	
głośność,	zalecamy	używanie	słuchawek	o	tej	samej	impedancji.	

Wejście 1
Podświetlany	przycisk	służący	do	wyboru	Wejścia	1	i	przesyłu	sygnału	urządzenia	podłączonego	
do	Wejścia	1.	Pomarańczowy	-	Wejscie	1	jest	aktywne.

Wejście 2
Podświetlany	przycisk	służący	do	wyboru	Wejścia	2	i	przesyłu	sygnału	urządzenia	podłączonego	
do	Wejścia	2.	Pomarańczowy	-	wejscie	2	jest	aktywne.

kontrola głośności

ostrzeżenie/ochrona słuchu:
Słuchanie	przy	zbyt	wysokiej	głośności	przez	dłuższy	okres	czasu,	może	spowodować	
nieodwracalne	uszkodzenie	słuchu.	Podłączone	urządzenia	lub	nagrania	mogą	zna-
cząco	różnić	się	poziomem	sygnału.	W	związku	z	tym,	przed	włączeniem	urządzenia	
oraz	przy	zmianie	źródła	dźwięku,	należy	zmniejszyć	głośność.
 
Upewnij	 się,	 że	 ustawiona	 głośność	 nie	 jest	 zbyt	 wysoka.	 Podstawowa	 zasada	 jest	
następująca:	 im	wyższa	głośność,	 tym	krótszy	czas	 słuchania.	 Zgodnie	 z	przepisami	
w	zakresie	zdrowia	 i	bezpieczeństwa,	poziom	ekspozycji	pracowników	na	hałas	nie	
powinien	przekraczać	85	dB	(niski	poziom	głośności).	Przy	tym	poziomie,	bezpieczny	
czas	słuchania	 to	maksymalnie	8	godzin.	Zwiększenie	głośności	o	3	dB,	 skraca	czas	
odsłuchu	o	połowę,	tj.	przy	88	dB	bezpieczny	czas	odsłuchu	wynosi	4	godziny,	przy	
91	dB	już	tylko	2	godziny,	itd.
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Tylny panel

Wejście1,	wejście	liniowe	RCA	dla	wysokopoziomowych	źródeł	sygnału.	
Gniazda	wejściowe	do	podłączenia	źródła	dźwięku	(odtwarzacz	CD,	DVD	itd.).	

Wyjście 1,	do	podłączenia	urządzeń	z	wejściami	wysokopoziomowymi	takimi	jak	wzmacniacze	stereo,	
aktywne	głośniki	itd.).
Na	Wyjściu	1	dostępny	jest	sygnał	audio	z	Wejścia	1	u	można	przesłać	go	do	wzmacniacza	stereo,	
aktywnych	głośników	lub	urządzeń	ze	standardowymi	wejściami	wysokopoziomowymi.	Wyjście	1	jest	
bezpośrednio	połączone	z	Wejściem	1,	co	umożliwia	odsłuch	sygnału	dochodzącego	do	Wejścia	1	
bez	konieczności	włączania	wzmacniacza	A	2.

Wejście 2,	do	podłączenia	innego	źródła	dźwięku	(odtwarzacz	CD,	DVD	itd.)	lub	wzmacniacza.

przełącznik napięcia 
Ustaw	przełącznik	na	230	V,	aby	wybrać	zakres	napięcia	220	-	240	V.
Ustaw	przełącznik	na	115	V,	aby	wybrać	zakres	napięcia	110	-	120	V.

Ważne:
Przed	 podłączeniem	 urządzenia	 do	 prądu,	 upewnij	 się,	 że	 wybrany	 zakres	 napięcia	 jest	 zgodny	 
z	 napięciem	 zasilania.	 Podłączenie	 urządzenia	 do	 niewłaściwego	 napięcia	 lub	 zmiana	 pozycji	 
przełącznika	napięcia	podczas	pracy	urządzenia,	może	spowodować	zwarcie	i	uszkodzić	urządzenie.

gniazdo zasilania 
Wzmacniacz	A	2	dostarczany	jest	z	kablem	zasilającym.	Jeśli	wtyczka	nie	pasuje	do	gniazdka,	należy	
zakupić	odpowiedni	kabel	zasilający	u	lokalnego	dystrybutora.
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przełącznik impedancji wyjściowej
Wybierz	impedancję	wyjściową	zgodną	z	impedancją	słuchawek,	których	używasz.
zalecane	ustawienia:
	 				0	Ω	-	przy	podłączaniu	słuchawek	o	niskiej	impedancji,	takiej	jak	16	Ω	lub	32	Ω.
	 100	Ω	-	przy	podłączaniu	słuchawek	o	średniej	lub	wysokiej	impedancji,	takiej	jak		
	 80	Ω,	250	Ω	lub	600	Ω.

uWaga:
W	przypadku	obu	ustawień	wyjście	słuchawkowe	A	2	jest	chronione	przed	spięciem.
Współczynniki	wzmocnienia	są	tak	skalibrowane,	aby	w	obu	przypadkach	uzyskać	
takie	samo	natężenie	dźwięku	przy	podłączaniu	słuchawek	o	impedancji	32	Ω.

przełącznik wzmocnienia
Dostosowuje	wzmocnienie	do	podłączonego	odtwarzacza	i	słuchawek.

0	dB	-	podstawowe	ustawienie	(ustawienie	fabryczne).
-4	dB	-	przy	słuchawkach	o	wysokiej	skuteczności	lub	wysokowydajnym	odtwarzaczu.
+6	dB	-	przy	słuchawkach	o	niskiej	skuteczności	lub	cichym	odtwarzaczu.

spód

1@

1#

1@

1#
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6. pilot
Wzmacniacz	słuchawkowy	A	2	może	być	sterowany	
dostarczonym	pilotem.	Jego	funkcje	opisane	są	poniżej.

uWaga:
Kieruj	pilota	w	stronę	diody	podczerwieni	w	na	wzmacnia-
czu.	Upewnij	się,	że	wzmacniacz	nie	jest	wystawiony	 
na	bezpośrednie	działanie	promieni	słonecznych.

Włącz/wyłącz
Włącza	lub	wyłącza	wzmacniacz	A	2
Przycisk	gotowości	q.	Czerwony:	urządzenie	jest	w	trybie	
gotowości.
Przycisk	gotowości	q.	Zielony:	urządzenie	jest	włączone.

Wycisz
Wycisza	słuchawki.	
W	zależności	od	aktywnego	wejścia,	wyłączy	się	podświe-
tlany	przycisk	dla	Wejścia	1	t lub	Wejścia	2	r .
Wyciszenie	może	zostać	wyłączone	poprzez	ponowne	
przyciśnięcie	przycisku	oraz	poprzez	zmianę	głośności	 
za	pomocą	pokrętła	lub	pilota	1*.

Wybierz Wejście 1
Wybiera	Wejście	1	i	wysyła	sygnał	urządzenia	 
podłączoego	do	Wejsćia	1.	
Podświetlany	na	pomarańczowo	przycisk	Wejście	1	r  
oznacza,	że	Wejście	1	jest	aktywne.

Wybierz Wejście 2
Wybiera	wejście	2	i	wysyła	sygnał	urządzenia	 
podłączonego	do	wejsćia	2.
Podświetlany	na	pomarańczowo	przycisk	Wejście	2	t  
oznacza,	że	Wejście	2	jest	aktywne.

głośność
Przyciśnij	“+”	aby	zwiększyć	głośność.	Pokrętło	kontroli	
głośności	y na	wzmacniaczu	A	2	obróci	się	w	prawo,	
a	przycisk	Wejście	1	lub	Wejście	2	będzie	migać	na	 
pomarańczowo	tak	długo,	jak	kontrola	głośności	na	 
pilocie	będzie	przyciśnięta.

Przyciśnij	“-”	aby	zmniejszyć	głosność.	Pokrętło	kontroli	 
głośności	y na	wzmacniaczu	A	2	obróci	się	w	lewo,	 
a	przycisk	Wejście	1	lub	Wejście	2	będzie	migać	na	 
pomarańczowo	tak	długo,	jak	kontrola	głośności	na	 
pilocie	będzie	przyciśnięta.

komora baterii
Aby	włożyć	lub	wymienić	baterię	(okrągła	bateria	Li-Mn,	
CR	2032)	nalezy	otworzyć	komorę	baterii.	Za	pomocą	
monety	obróć	pokrywę	komory	bateri	o	90°	w	stonę	prze-
ciwną	do	ruchu	wskazówek	zegara.	Owiń	monetę	miękkim	
materiałem,	aby	uniknąć	zadrapania	pokrywy.
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7. przykład podłĄczenia
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głośniki
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instrukcja obsługi dla przykładowego podłączenia.
Podłącz	odtwarzacz	CD	do	Wejścia	1	•	 u na	A	2.	

Podłącz	Wyjście	1	•	 i na	A	2	do	wejścia	CD	wzmacniacza	mocy.	

Podłącz	wyjście	“AUx	Out”	lub	“tape	Out”	wzmacniacza	mocy	do	Wejścia	2	•	 o na	A	2.

Podłącz	jedną	lub	dwie	pary	słuchawek	do	wyjść	słuchawkowych	•	 e.	W	zależności	od	sprawności	
i	impedancji	słuchawek,	ustaw	odpowiednie	dla	nich	wzmocnienie	1# i	impedancję	1@  
(na	spodzie	wzmacniacza	A	2).		

Podłącz	wzmacniacz	A	2	do	prądu	poprzez	gniazdo	zasilania	•	 1!.

 ostrzeżenie:
 Przed	podłączeniem	urządzenia	do	prądu,	upewnij	się,		że	wybrany	zakres	napięcia	jest	zgodny	

z	napięciem	zasilania.		Podłączenie	urządzenia	do	niewłaściwego	napięcia	lub	zmiana	pozycji	
przełącznika	napięcia	1) podczas	pracy	urządzenia,	może	spowodować	zwarcie	i	uszkodzić	
urządzenie.		

Gdy	A	2	zostanie	podłączony	do	prądu,	przycisk	gotowości	•	 q	zaświeci	się	na	czerwono.

Włącz	wzmacniacz	A	2	naciskając	przycisk	gotowości		•	 q na	urządzeniu	lub	pilocie	1$.	Przycisk	
gotowości	q zaświeci	się	na	zielono	i	przycisk	r lub	t zaświeci	się	na	pomarańczowo	w	zależności	
od	tego,	które	wejście	było	aktywne	kiedy	A	2	został	wyłączony.

Możesz	teraz	wybrać	jedno	z	dwóch	źródeł	dźwięku	przyciskami	•	 r lub	t na	A	2,	lub	przyciskami	1^ 
lub	1& na	pilocie.	Przyciskiem	Wejście1	r lub	1^ wybierzesz	odtwarzacz	CD,	podczas	gdy	przyciskiem	
Wejście	2	t	lub	1& wybierzesz	inne	urządzenie	podłączone	do	wzmacniacza	(telewizor,	odtwarzacz	
DVD,	tuner	lub	gramofon).

Sygnał	Wejścia	1	•	 u jest	stale	dostępny	na	Wyjściu	1	i.	Umożliwia	to	odsłuch	muzyki	na	systemie	hi-fi	
nawet,	gdy	wznacmiacz	A	2	jest	wyłączony.

Przy	pomocy	pokrętła	kontroli	głośności	•	 y lub	pilota	1*	wybierz	głośność.	

Aby	chwilowo	wyciszyć	słuchawki,	naciśnij	na	pilocie	przycisk	Wycisz	•	 1%.	Podświetlony	na	
pomarańczowo	przycisk	r lub	t wybranego	Wejścia	1	lub	2,	zgaśnie.		Wyciszenie	może	zostać	
wyłączone	poprzez	ponowne	przyciśnięcie	przycisku	Wycisz	1%	lub	poprzez	zmianę	głośności	za	
pomocą	przycisku	1* na	pilocie.

Aby	wyłączyć	A	2,	naciśnij	przycisk	gotowości	na	wzmacniaczu	A	2	•	 q lub	przycisk	1$ na	pilocie.
Kontrolowany	mikroprocesorem	przekaźnik	zapewnia	bezgłośne	przełączanie	pomiędzy	dwoma	•	
różnymi	źródłami	dźwięku,	zapobiega	powstawaniu	nieprzyjemnych	zakłuceń	oraz	chroni	przed	
uszkodzeniami	słuchu	w	przypadku	awarii	zasilania.



8. montoWanie stojaka na słuchaWki
W	zestawie	wzmacniacza	A	2	znajduje	się	stojak	na	słuchawki.	Montuje	się	go	w	następujący	sposób:

Umieść	urządzenie	na	stole,	do	góry	nogami,	na	miekkiej	podkładce.•	
Upewnij	się,	że	otwory	na	stelarzu	są	dopasowane	do	otworów	na	wzmacniaczu	A	2.	•	
Przymocuj	stojak	na	słuchawki	do	A	2	za	pomocą	znajdujących	się	w	zestawie	śrub	imbusowych.•	

A	2	Użytkowanie10



9. specyfikacja techniczna
Wzmacniacz słuchawkowy a 2
pasmo przenoszenia [Hz]: 		 1	-	100	(-1	dB)
stosunek sygnał/szum [dB]:		 >101	(nieważony)
zniekształcenie harmoniczne	[mW/Ω]:		 0.001%	at	170	/	250
impedancja wejściowa	[kΩ]:		 50
impedancja wyjściowa [kΩ]:		 wyjście	słuchawkowe	0/100	(zmienna)
moc wyjściowa [mW/Ω]:		 100	/	600
	 170	/	250
	 150	/	32
separacja kanałów l/r	[dB]:	 >89
maksymalne wzmocnienie [dB]:		 18
zasilanie [V]:		 110	-	120	/	220	-	240	(przełączalne),	50/60	Hz
pobór mocy (włączony) [W]:		 <15
pobór mocy (tryb gotowości) [W]:		 <0.45
Wejścia i wyjścia audio:	 2	x	wejście	liniowe	RCA,	pozłacane	gniazda
	 1	x	wyjście	liniowe	RCA,	pozłacane	gniazda
	 2	x	wyjście	słuchawkowe,	stereo	jack	(6.35	mm),
	 pozłacane	styki	
Wymiary (wys.	x	szer.	x	dł.)	[mm]:		 55	x	216	x	235
Wysokość ze stojakiem na słuchawki [mm]: 320
Waga [g]:		 	2230
akcesoria:  pilot	IR,	stojak	na	słuchawki,	kabel	zasilający

pilot rc 2 
Wymiary (wys.	x	szer.	x	dł.)	[mm]:		 9	x	36	x	120
Waga [g]:		 	36
bateria:  p1	x	CR	2032
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deklaracja zgodności We

Ja,	niżej	podpisany,	jako	pracownik	firmy	beyerdynamic,	niniejszym	
poświadczam,	że	powyższe	urządzenie	spełnia	wymienione	normy	
i	regulacje.

Podpis	producenta:

Pełne	imię	i	nazwisko

Data:

Stanowisko:

dyrektywa rady:

standardy, dla których 
deklarowana jest zgodność:

nazwa producenta:

adres producenta:

rodzaj urządzenia:

model numer:

2004/108/EC
Kompatybilność	Elektromagnetyczna

2006/95/EC
Dyrektywa	o	Niskim	Napięciu

EN	55013:2001+A1:2003+A2:2006			Emisja
EN	55020:2007+A11:2011								Odporność
EN	60065/A12:2011									Bezpieczeństwo

beyerdynamic	GMbH	&	Co.	KG

theresienstrasse	8,	74072,	Heilbronn,	Niemcy

Wzmacniacz	Słuchawkowy

A	2

Ulrich	Roth

1	kwietnia	2014

Dyrektor	ds.	Badań	i	Rozwoju



Niniejszym	oświadczamy,	że	wspomniane	powyżej	urządzenie	jest	
zgodne	ze	standardami	technicznymi	podanymi	w	przepisach	
FCC.	Zostały	podjęte	wszelkie	niezbędne	kroki,	aby	urządzenia	
spełniały	wymogi	Komisji.

deklaracja zgodności

producent:

przestawiciel w usa:

osoba kontaktowa:

model urządzenia:

klasyfikacja:

beyerdynamic	GMbH	&	Co.	KG
theresienstrasse	8
D-	74072,	Heilbronn,	Niemcy

beyerdynamic,	Inc.
56	Central	Avenue
Farmingdale,	Ny	11735,	USA

Wolfgang	Luckhardt,	Dyrektor	Zarządzający
tel.:	(631)	293	3200
Fax:	(631)	293	3288

Wzmacniacz	Słuchawkowy
A	2

Urządzenie	Cyfrowe	Klasa	B

Podpis	producenta:

Podpis	osoby	
odpowiedzialnej:

1	kwietnia	2014,	
U.	Roth,	
Durektor	ds.	Badań	i	Rozwoju

1	kwietnia	2014,	
W.	Luckhardt,	
Dyrektor	Zarządzający



Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. 
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, faks (22) 750-23-04, 
mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl

WYŁĄCZNY IMPORTER:


