
Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Використовуйте цю Довідку в разі виникнення проблем або запитань щодо використання бездротового мікрофона.

Сумісні камери

Бездротовий мікрофон ECM-W2BT (надалі іменується «даний пристрій») є сумісним із
камерою, оснащеною багатоінтерфейсним роз'ємом, такою як цифровий фотоапарат зі
змінним об’єктивом Sony (надалі іменується «камера»).
- Навіть якщо камеру оснащено багатоінтерфейсним роз'ємом, вона може бути непридатною
для використання з даним пристроєм, або деякі функції можуть не працювати.
- Приймач і мікрофон на заводі налаштовані на зв’язок один з одним. Тому операції, які
зазвичай необхідні для пристроїв Bluetooth, наприклад сполучення та введення пароля, не
потрібні. Зв’язок неможливий з приймачем і мікрофоном, які не продаються як пара, кількома
мікрофонами або будь-яким іншим пристроєм Bluetooth, наприклад смартфоном, комп’ютером
тощо.

Для отримання інформації про моделі камер, сумісні з даним пристроєм, див. тут. (Відкриється
інше вікно.)

Розміщення компонентів і регуляторів

Підготовка

Розпакування

Зарядка приймача

Зарядка мікрофона

Прикріплення приймача до камери

Прикріплення мікрофона до одягу

Прикріплення вітрозахисного екрана

Зберігання приймача разом із мікрофоном

Запис

Про перемикач режимів

Запис

Запис за допомогою зовнішнього мікрофона

Відображення індикаторів

Про даний пристрій

1

https://www.sony.net/dics/w2bt/?id=hg_acc


5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Примітки щодо використання

Технологія бездротового зв'язку Bluetooth®

Технічні характеристики

Товарні знаки
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Розміщення компонентів і регуляторів

Приймач

Повзунковий перемикач (MIC OUT ANALOG/Живлення OFF/DIGITAL)
Виберіть «MIC OUT ANALOG» (аналоговий аудіовихід), «OFF» (вимкнення живлення) або «DIGITAL»
(цифровий аудіовихід).
Якщо камера сумісна з цифровим аудіоінтерфейсом багатоінтерфейсного роз’єму, установіть цей перемикач у
«DIGITAL».
Це дозволить приймачу передавати прийнятий аудіосигнал на камеру цифровими сигналами і забезпечить
аудіозапис із мінімальним внесенням шуму.
Якщо ви не збираєтесь використовувати приймач, виберіть за допомогою цього перемикача «OFF» для
заощадження заряду батареї.

1.

Перемикач режимів (RCVR/MIX/MIC)
Перед початком запису за допомогою камери виберіть режим приймача за допомогою цього перемикача, щоб
вказати мікрофон, який використовуватиметься для запису.

2.

Багатоінтерфейсна колодка3.

Індикатор живлення (зелений: подача живлення, оранжевий: зарядження акумулятора)
Указує стан живлення приймача або стан зарядки батареї.

Якщо приймач вимкнено, при підключенні приймача до комп’ютера за допомогою кабелю micro USB, що
додається, почнеться зарядка вбудованої батареї приймача та загориться оранжевим кольором індикатор
живлення.

Оранжевий мигаючий індикатор живлення вказує на те, що необхідно зарядити батарею.

4.

Індикатор LINK
Указує стан з’єднання між приймачем та мікрофоном.

5.

Внутрішній мікрофон6.

Роз'єм Micro USB
Під’єднайте кабель micro USB, що додається, для подачі живлення на приймач або зарядки батареї.

7.
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Мікрофон

Вихідне гніздо мікрофона
Ви можете зробити аудіозапис, підключивши приймач до камери за допомогою кабелю для запису, що
додається.
Для використання цього гнізда обов’язково виберіть «MIC OUT ANALOG» за допомогою повзункового
перемикача.

8.

Захисний тримач роз’єму9.

Індикатор LINK
Указує стан з’єднання між приймачем та мікрофоном.

1.

Індикатор живлення (зелений: подача живлення, оранжевий: зарядження акумулятора)
Указує стан живлення мікрофона або стан зарядки батареї.

Якщо мікрофон вимкнено, при підключенні мікрофона до комп’ютера за допомогою кабелю micro USB, що
додається, почнеться зарядка вбудованої батареї мікрофона та загориться оранжевим кольором індикатор
живлення.

Оранжевий мигаючий індикатор живлення вказує на те, що необхідно зарядити батарею.

2.

Внутрішній мікрофон3.

Вхідне гніздо зовнішнього мікрофона
При підключенні зовнішнього мікрофона (не додається) до цього гнізда джерело вхідного аудіосигналу
автоматично перемикається на підключений зовнішній мікрофон.

4.

Перемикач живлення
Якщо ви не збираєтесь використовувати мікрофон, виберіть за допомогою цього перемикача «OFF» для
заощадження заряду батареї.

5.

Перемикач ATT
Виберіть опцію відповідно до гучності аудіозапису. Для запису гучних звуків із мінімальними спотвореннями
виберіть «20dB». Для запису тихих звуків із підсиленням цих звуків виберіть «0dB». Для запису людських
голосів рекомендований рівень гучності «10dB». Рекомендується визначити та вказати рівень, контролюючи
вимірювач рівня гучності на камері.

6.
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Пов’язані розділи
Зарядка приймача
Зарядка мікрофона
Прикріплення вітрозахисного екрана
Зберігання приймача разом із мікрофоном
Про перемикач режимів
Запис
Відображення індикаторів

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Роз'єм Micro USB
Під’єднайте кабель micro USB, що додається, для подачі живлення на мікрофон або зарядки батареї.

7.

Кліпса
Використовуйте цю кліпсу для прикріплення мікрофона до одягу.

8.

Вітрозахисний екран
Прикріпіть до мікрофона вітрозахисний екран, щоб зменшити шум, який виникає через дихання або сильний
вітер.

9.
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Розпакування

Якщо щось відсутнє, зверніться до дилера.
Число у дужках означає кількість.

Приймач (ECM-W2BT(R)) (1)

Мікрофон (передавач) (ECM-W2BT(T)) (1)

Вітрозахисний екран (1)

Футляр (1)

Кабель для запису (1)

Кабель Micro USB (1)

Захисний тримач роз’єму (1)

Набір друкованої документації

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

6



Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Зарядка приймача

Підключіть приймач до комп’ютера для зарядки вбудованої батареї приймача.

Примітка
Під час зарядки батареї залишайте приймач вимкненим. Увімкнення приймача під час зарядки переводить приймач у стан
готовності до подачі живлення та зупиняє зарядку.

Не застосовуйте силу до приймача при підключенні приймача до комп’ютера. Це може призвести до пошкодження
приймача або комп’ютера.

При підключенні приймача до ноутбука, який не підключено до джерела живлення змінного струму, батарея ноутбука
може швидко розрядитися. Не залишайте приймач підключеним до комп’ютера протягом тривалого часу.

Зарядка батареї або підключення до модифікованих або власноручно складених комп’ютерів не гарантується. Залежно
від типу пристрою USB, який використовується, зарядка може не функціонувати належним чином.

Робота з усіма комп’ютерами не гарантується.

Пов’язані розділи

Вимкніть приймач.

Якщо приймач увімкнено, зарядка неможлива.

1

Відкрийте кришку роз’єму, підключіть приймач до активізованого комп’ютера за допомогою кабелю
micro USB, що додається.

Індикатор живлення загориться оранжевим кольором.

Кришка роз’єму
Кабель Micro USB
Індикатор живлення

2

Після завершення зарядки від’єднайте кабель micro USB між приймачем та комп’ютером.

Зачекайте, поки індикатор живлення не згасне, указуючи на те, що зарядку завершено (батарею повністю
заряджено).

3
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Відображення індикаторів
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Зарядка мікрофона

Підключіть мікрофон до комп’ютера для зарядки вбудованої батареї мікрофона.

Примітка
Під час зарядки батареї залишайте мікрофон вимкненим. Увімкнення мікрофона під час зарядки переводить мікрофон у
стан готовності до подачі живлення та зупиняє зарядку.

Не застосовуйте силу до мікрофона при підключенні мікрофона до комп’ютера. Це може призвести до пошкодження
мікрофона або комп’ютера.

При підключенні мікрофона до ноутбука, який не підключено до джерела живлення змінного струму, батарея ноутбука
може швидко розрядитися. Не залишайте мікрофон підключеним до комп’ютера протягом тривалого часу.

Зарядка батареї або підключення до модифікованих або власноручно складених комп’ютерів не гарантується. Залежно
від типу пристрою USB, який використовується, зарядка може не функціонувати належним чином.

Робота з усіма комп’ютерами не гарантується.

Вимкніть мікрофон.

Якщо мікрофон увімкнено, зарядка неможлива.

1

Відкрийте кришку роз’єму, підключіть мікрофон до активізованого комп’ютера за допомогою кабелю
micro USB, що додається.

Індикатор живлення загориться оранжевим кольором.

Кришка роз’єму
Кабель Micro USB
Індикатор живлення

2

Після завершення зарядки від’єднайте кабель micro USB між мікрофоном та комп’ютером.

Зачекайте, поки індикатор живлення не згасне, указуючи на те, що зарядку завершено (батарею повністю
заряджено).

3
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Пов’язані розділи
Відображення індикаторів
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Прикріплення приймача до камери

Прикріпіть приймач до камери.

Примітка
Перед прикріпленням приймача до камери зарядіть у достатній мірі вбудовану батарею приймача.

Перед прикріпленням/зняттям приймача до/з камери обов’язково вимкніть приймач та камеру.

Щоб зняти приймач
Змістіть приймач у напрямку, протилежному до напрямку при встановленні.

Пов’язані розділи
Зарядка приймача

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Сумістіть багатоінтерфейсну колодку приймача з багатоінтерфейсним роз'ємом на камері та
прикріпіть приймач.

Примітка
Щільно вставте приймач до упору в багатоінтерфейсний роз'єм камери.

Якщо вбудований спалах на камері піднято, опустіть його.

1
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Прикріплення мікрофона до одягу

Прикріпіть мікрофон до одягу.

Примітка
Перед прикріпленням мікрофона до одягу зарядіть у достатній мірі вбудовану батарею мікрофона.

Примітка
Якщо ви користуєтесь електронним медичним приладом, наприклад кардіостимулятором, не прикріпляйте мікрофон до
одягу в області нагрудної або внутрішньої кишені. Використання мікрофона поряд з медичним приладом може негативно
вплинути на його роботу.

Пов’язані розділи
Зарядка мікрофона

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Прикріпіть мікрофон за допомогою кліпси до потрібного місця на одязі, наприклад до нагрудної
кишені.

Обов’язково прикріпляйте його до місця, яке найкращим чином підходить для запису або умов звучання.

1
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Прикріплення вітрозахисного екрана

Прикріпіть до мікрофона вітрозахисний екран, щоб зменшити шум, який виникає через дихання або сильний
вітер.

Примітка
Якщо вітрозахисний екран мокрий, зніміть його з мікрофона і висушіть у тіні.

Під час прикріплення або зняття вітрозахисного екрана обов’язково тримайте його за основу.

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Вставте частину вітрозахисного екрана, яка виступає, у вхідне гніздо зовнішнього мікрофона на
мікрофоні.

1
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Зберігання приймача разом із мікрофоном

За допомогою захисного тримача роз’єму, що додається, можна зберігати приймач разом із мікрофоном.

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Всуньте багатоінтерфейсну колодку приймача в захисний тримач роз’єму.1

Прикріпіть мікрофон до захисного тримача роз’єму, зачепивши кліпсу мікрофона зверху на іншому
боці тримача.

2
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Про перемикач режимів

Перед початком запису за допомогою камери виберіть режим приймача за допомогою перемикача режимів.

Режим MIC
Записується тільки звук, який приймається мікрофоном.
Якщо камера розташована окремо від мікрофона, чітко записуються як звуки навколо мікрофона, так і голос
людини, яка носить мікрофон.

Режим MIX
Шляхом змішування записуються як звуки, що приймаються мікрофоном, так і звуки навколо камери, що
приймаються внутрішнім мікрофоном приймача.

Режим RCVR
Записується тільки звук навколо камери, що приймається внутрішнім мікрофоном приймача.

Примітка
Поки приймач перебуває в режимі RCVR, функцію автовимкнення відключено.

Після завершення використання приймача обов’язково вимкніть його.

Пов’язані розділи
Запис
Запис за допомогою зовнішнього мікрофона
Відображення індикаторів

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Запис

Для запису звука використовуйте приймач, прикріплений до камери, та мікрофон, прикріплений до одягу людини.

Примітка
Залежно від камери аудіовихід «DIGITAL» може не підтримуватися. Для отримання інформації про моделі камер, які
підтримують аудіовихід «DIGITAL», відвідайте наш веб-сайт за адресою:

Увімкніть живлення камери та встановіть її в режим очікування.1

Увімкніть приймач та мікрофон.

Виберіть потрібний аудіовихід за допомогою повзункового перемикача (MIC OUT ANALOG/Живлення
OFF/DIGITAL) на приймачі.

Виберіть «ON» за допомогою перемикача живлення на мікрофоні.

Відразу ж після ввімкнення приймача та мікрофона індикатори LINK на обох пристроях почнуть повільно
мигати синім кольором. Це означає, що кожний із пристроїв здійснює серію спроб по виявленню,
підключенню та аутентифікації іншого пристрою. Коли між пристроями буде встановлено комунікаційне
з’єднання і стане доступним чіткий аудіозапис, індикатори LINK на обох пристроях перестануть мигати та
почнуть горіти синім кольором.
Якщо з’єднання не буде встановлено, піднесіть мікрофон і приймач ближче один до одного для ще однієї
спроби. Пристрої можуть перебувати під впливом навколишнього оточення або інших факторів.

2

Переконайтесь, що індикатор LINK на приймачі горить, і натисніть кнопку початку запису на камері.3
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Якщо за допомогою повзункового перемикача на приймачі вибрано аудіовихід, який не підтримується камерою, на екрані
видошукача камери може з’явитися застережне повідомлення. У такому випадку виберіть аудіовихід, який підтримується.

Під час виконання запису зміна режиму приймача за допомогою перемикача режимів може призвести до збою в
переключенні режиму приймача, збою в аудіозапису через відключення зв’язку або появи шуму в запису. Перед вибором
режиму приймача за допомогою перемикача режимів обов’язково зупиніть запис.

Зміна гучності аудіозапису за допомогою перемикача ATT під час виконання запису може призвести до запису звуків
роботи перемикача. Перед вибором гучності аудіозапису за допомогою перемикача ATT обов’язково зупиніть запис.

Щоб уникнути можливого запису звукового сигналу підтвердження (Звукові сигнали), прийнятого даним пристроєм на
початку запису, рекомендується встановити на камері [Звукові сигнали] у [Вимк]. Більш детальну інформацію наведено в
інструкції з експлуатації камери.

При використанні даного пристрою в режимі MIX, у разі прийому такого самого звуку приймачем і мікрофоном може
виникати луна або різкий шум. Розташуйте мікрофон далі від приймача, щоб не приймати той самий звук.

Якщо при використанні даного пристрою в режимі MIX живлення мікрофона буде вимкнено, або якщо не встановлено
з’єднання приймача та мікрофона на початку запису, на запису може бути шум або буде відсутнім звук. Переконайтесь,
що індикатори LINK приймача та мікрофона горять синім кольором і з’єднання встановлено, а потім почніть запис.

Приймач також отримує живлення від камери. Однак залежно від камери вона може не забезпечувати подачу живлення.
Для отримання інформації про моделі камер, які підтримують подачу живлення на приймач, відвідайте наш веб-сайт за
адресою:
https://www.sony.net/dics/w2bt/

Пов’язані розділи
Про перемикач режимів
Відображення індикаторів

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Запис за допомогою зовнішнього мікрофона

Для запису підключіть зовнішній мікрофон (не додається) до мікрофона.

Примітка
Якщо до мікрофона прикріплено вітрозахисний екран, зніміть його з мікрофона.

Використовуйте зовнішній мікрофон, сумісний з функцією подачі живлення через штекер. Живлення зовнішнього
мікрофона здійснюється за допомогою мікрофона.

Пов’язані розділи
Про перемикач режимів

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Переконайтесь, що мікрофон вимкнено, а потім під’єднайте зовнішній мікрофон до вхідного гнізда
зовнішнього мікрофона на мікрофоні.

Внутрішній мікрофон буде автоматично вимкнено і буде записуватися звук, який приймається зовнішнім
мікрофоном.

Зовнішній мікрофон

1
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Бездротовий мікрофон
ECM-W2BT

Відображення індикаторів

Індикатор горить, мигає або гасне залежно від стану пристроїв та зв’язку наступним чином.

Індикатор живлення

Індикатор LINK

Пов’язані розділи
Розміщення компонентів і регуляторів

Стан Приймач Мікрофон

Живлення щойно було ввімкнено. Горить зеленим кольором Горить зеленим кольором

Зв’язок встановлено і можна записувати чіткий звук. Горить зеленим кольором Горить зеленим кольором

Приймач вимкнено. Гасне Горить зеленим кольором

Мікрофон вимкнено. Горить зеленим кольором Гасне

Звук переривається через погані умови зв’язку. Горить зеленим кольором Горить зеленим кольором

У вбудованій батареї закінчується заряд. Мигає оранжевим
кольором

Мигає оранжевим
кольором

Зарядка батареї триває в той час, як живлення
вимкнено.

Горить оранжевим
кольором

Горить оранжевим
кольором

Стан Приймач Мікрофон

Живлення щойно було ввімкнено.
Повільно мигає синім кольором
(режим очікування)*1 *2

Повільно мигає синім кольором
(режим очікування)*1 *2

Зв’язок встановлено і можна
записувати чіткий звук.

Горить синім кольором Горить синім кольором

Приймач вимкнено. Гасне
Повільно мигає синім кольором
(режим очікування)*1

Мікрофон вимкнено.
Повільно мигає синім кольором
(режим очікування)*1 *2 Гасне

Звук переривається через погані
умови зв’язку.

Швидко мигає синім кольором Швидко мигає синім кольором

Зарядка батареї триває в той час, як
живлення вимкнено.

Гасне Гасне

Якщо цей стан продовжується потягом 5 хвилин, буде активовано функцію автовимкнення. Вимкніть живлення, а потім знову ввімкніть
його.

*1

Поки приймач перебуває в режимі RCVR, функцію автовимикнення відключено.*2
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Примітки щодо використання

Додатково до цієї Довідки прочитайте розділ «Примітки щодо використання» у Посібнику з початку роботи
(додається).

Для використання вбудованого спалаху камери зніміть приймач даного пристрою з камери.
Під час здійснення запису можливий запис шумів роботи і операцій з камерою або об’єктивом. Торкання до
даного пристрою під час здійснення запису призводить до запису шуму.
У випадку розташування під час запису навушника поряд із мікрофоном (звуковою головкою), може виникнути
звуковий ефект завивання (акустичного зворотного зв’язку). У такому випадку розташуйте навушник далі від
мікрофона або зменшіть гучність навушника.
Не тримайте камеру тільки за приймач. Інакше можна пошкодити приймач або камера може впасти.
Перед тим, як переносити приймач, обов’язково зніміть приймач з камери, прикріпіть його до захисного
тримача роз’єму, що додається, і зберігайте їх разом у футлярі, що додається, для захисту роз’єму
багатоінтерфейсної колодки від пошкодження.
Якщо ви не збираєтеся використовувати приймач, всуньте роз’єм багатоінтерфейсної колодки в захисний
тримач роз’єму для захисту від пошкодження.
У випадку використання мікрофона за низької температури характеристики батареї погіршуються порівняно з
використанням за нормальної температури (25 °C), тому час роботи скорочується.
У разі виникнення радіоперешкод для іншого пристрою під час використання приймача припиніть
використання функції бездротового зв’язку. 
Радіоперешкоди можуть спричинити несправність пристрою, що призведе до нещасного випадку.

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Бездротовий мікрофон
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Технологія бездротового зв'язку Bluetooth®

Технологія бездротового зв'язку Bluetooth дозволяє встановлювати зв’язок між різними пристроями Bluetooth
без використання кабелів. До пристроїв, які можуть використовувати цю технологію, відносяться комп’ютери,
периферійні пристрої комп’ютерів і смартфони.

Приймач і мікрофон на заводі налаштовані на зв’язок один з одним. Тому операції, які зазвичай необхідні для
пристроїв Bluetooth, наприклад сполучення та введення пароля, не потрібні. Зв’язок неможливий з приймачем
і мікрофоном, які не продаються як пара, кількома мікрофонами або будь-яким іншим пристроєм Bluetooth,
наприклад смартфоном, комп’ютером тощо.

Примітка
Зв’язок з цим бездротовим мікрофоном може бути порушено в наступних умовах.

За наявності перешкод, наприклад людей, металевих предметів, стін або відбивних поверхонь між передньою частиною
приймача та мікрофоном.

При використанні в зоні дії бездротової LAN, поряд із кількома працюючими пристроями Bluetooth, поряд із працюючою
мікрохвильовою піччю або за наявності джерела електромагнітних хвиль.

При розміщенні мікрофона занадто близько до камери також можливий запис шуму через радіочастотні перешкоди. Під
час використання тримайте мікрофон на відстані щонайменше 1 м від камери.

За наявності шуму або відсутності звуку через погіршення зв’язку індикатор LINK на приймачі буде швидко мигати синім
кольором. Переконайтесь у тому, що відстань між пристроями не є занадто великою та між ними немає перешкод.
Продовжуйте використання, коли індикатор LINK почне безперервно горіти синім кольором.

5-026-025-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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ECM-W2BT

Технічні характеристики

Бездротовий зв’язок

Приймач

Мікрофон (передавач)

Система зв’язку Специфікація Bluetooth вер. 5.0

Вихід Специфікація Bluetooth клас потужності 1

Основний сумісний профіль Bluetooth Розширений профіль поширення аудіо

Робочий діапазон* До 200 м

Це приблизна відстань зв’язку, коли мікрофон розташований вертикально та спрямований безпосередньо на приймач. Залежно від
місця запису, наприклад наявності перешкод або відбивних поверхонь між пристроями Bluetooth, умов розповсюдження радіохвиль
тощо.

*

Система
мікрофона Монофонічний, ненаправлений

Частотна
характеристика 20 Гц - 20000 Гц

Вимоги до
живлення

Вбудована літій-іонна батарея (приблиз. 3,7 В) / Подача живлення через багатоінтерфейсний
роз'єм

Споживана
потужність Приблиз. 0,3 Вт

Час
безперервної
роботи

Приблиз. 3 години (з повністю зарядженою вбудованою батареєю та з вибраним аналоговим
аудіовиходом) (приблиз. 18 годин з подачею живлення через багатоінтерфейсний роз'єм)

Час зарядки Приблиз. 1 година та 30 хвилин (через комп’ютер)

Робоча
температура Від 0 °C до 40 °C

Температура
зберігання Від -20 °C до +45 °C

Розміри
(приблиз.) 34 мм × 28,7 мм × 53 мм (Ш/В/Г)

Маса
(приблиз.) 28 г

Система мікрофона Монофонічний, ненаправлений

Вхідне гніздо зовнішнього мікрофона Стереофонічне міні-гніздо Ø3,5 мм
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Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
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Частотна характеристика 20 Гц - 20000 Гц

Вимоги до живлення Вбудована літій-іонна батарея (приблиз. 3,7 В)

Споживана потужність Приблиз. 0,2 Вт

Час безперервної роботи Приблиз. 9 годин (з повністю зарядженою вбудованою батареєю)

Час зарядки Приблиз. 3 години (через комп’ютер)

Робоча температура Від 0 °C до 40 °C

Температура зберігання Від -20 °C до +45 °C

Розміри (приблиз.) 30,6 мм × 67,6 мм × 19 мм (Ш/В/Г)

Маса (приблиз.) 27 г
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Товарні знаки

Слово-знак і логотип Bluetooth ®— це зареєстровані торговельні марки, які належать Bluetooth SIG, Inc. Sony
Corporation використовує їх відповідно до ліцензії.

«Multi Interface Shoe» є товарним знаком Sony Corporation.

Qualcomm aptX — це продукт, який належить компанії Qualcomm Technologies, Inc. і/або її дочірнім компаніям.
Qualcomm — це торговельна марка компанії Qualcomm Incorporated, яка зареєстрована в США та інших
країнах.
aptX — це торговельна марка компанії Qualcomm Technologies International, Ltd., яка зареєстрована в США та
інших країнах.
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