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Dziękujemy za zakup i zaufanie dla marki HIRO®. 
Jesteśmy przekonani, że nasz mikrofon da Ci 
mnóstwo satysfakcji oraz pozwoli na długo uzyskać 
przewagę nad przeciwnikami. GL & HF. Rule the Game

HIRO® to dynamicznie rozwijająca się marka, która powstała 
z miłości do gamingu. Jej desktopy, laptopy oraz akcesoria 
ucieleśniają moc, jakość i wydajność, a za każdym z nich stoją 
lata doświadczeń w tworzeniu zaawansowanych kon�guracji 
sprzętowych. Urządzenia HIRO® to kulminacja długiej historii 
współpracy ze środowiskiem graczy oraz organizatorami 
największych wydarzeń gamingowych w Polsce. Markę HIRO® 
stworzyła �rma NTT System®, która z powodzeniem funkcjonuje 
na rynku od ponad 28 lat. Osiągając w tym czasie pozycję lidera 
w produkcji komputerów i akcesoriów na terenie Polski.

HIRO® is a dynamically growing brand that was established 
from the love of gaming. Its desktops, laptops and accessories are 
embodiments of power, quality and performance backed up by 
years of experience in computer con�guration. HIRO® brand devices 
are the culmination of experienced gathered during longtime 
cooperation between the players' environment and organizers of 
the largest gaming events in Poland. The HIRO® brand was created 
by NTT System®, which has been successfully operating on the IT 
market for over 28 years. During this time it has established itself as 
a market leader for both computers and computer peripherals on 
the Polish IT market.
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Szerokie pasmo przenoszenia oraz duża czułość 
mikrofonu zapewniają doskonałe odwzorowanie 
dźwięku, tak niezbędne do skutecznej komunikacji 
i współpracy z zespołem.
Wide response frequency and high microphone sensitivity 
ensures proper voice transmission, necessary for good team 
cooperation and communication.

Funkcja eliminacji szumów redukuje do minimum 
dźwięki otoczenia, takie jak grający w tle telewizor lub 
radio, gwarantując wierne przekazywanie komend 
głosowych gracza.
Noise cancelling system reduces ambient sounds like TV or 
Radio to a minimum, ensuring that only players gaming 
commands will be heard.

Dołączona podstawka zapewnia duża stabilność oraz 
ergonomię, dzięki możliwości dostosowania położenia 
mikrofonu do własnych potrzeb.
Included stand provides great stability and ergonomics 
thanks to the ability to adjust the position of the 
microphone to suit you need.

Funkcja plug and play zapewnia łatwość użytkowania.
Plug and play function ensures ease of use.

Cechy produktu / Product features
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Parametry techniczne / Technical parameters

Czułość: -38dB±3dB
Sensitivity: -30dB±3dB

Impedancja: 2.2kΩ
Impedance: 2.2kΩ

Pasmo przenoszenia: 50 Hz-16kHz
Frequency response: 50 Hz-16kHz

Napięcie robocze: USB DC 5V
Operation Voltage: USB DC 5V

Długość kabla: 1.35m
Cable length: 1.35m

Interfejs: USB
Interface: USB

Model: MILÓ

Wymagania sprzętowe / System Compatibility

Interfejs: USB 1.0/1.1/2.0/3.0
Interface: USB 1.0/1.1/2.0/3.0

System operacyjny: Win 7/Win 8/Win 10/MAC
Operating system: : Win 7/Win 8/Win 10/MAC
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Instalacja / Instalation guide

Wyjmij mikrofon oraz statyw z pudełka
Take the microphone and the stand out of the box

Podłącz kabel USB do portu USB
Plug the USB connector to the USB port.

Rozłóż statyw, następnie upewnij się, że stoi stabilnie po 
czym umieść w nim mikrofon.
Deploy the stand, make sure that it is stable and than 
instert the microphone.

Po podłączeniu mikrofonu system automatycznie 
rozpocznie instalowanie sterowników. 
Driver instalation should Begin automatically.

Poczekaj, aż komputer zakomunikuje zakończenie 
instalacji nowego sprzętu. 
Wait until your computer �nishes installing your new 
hardware.

Możesz rozpocząć używanie swojego nowego mikrofonu 
HIRO®. 
Now you can enjoy your new HIRO® microphone.

Zawartość opakowania/ Package content

Mikrofon HIRO® MILÓ , statyw, instrukcja obsługi
HIRO® MILÓ microphone,  stand,  User Manual
.
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Dystrybucja NTT System S.A. 
Zakręt ul.Trakt Brzeski 89,
05-077 Warszawa, Polska

Firma NTT niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z 
odpowiednimi dla produktu dyrektywami Nowego Podejścia 
(2014/30/UE i/lub 20147/30/UE i /lub 2014/53/UE) wymaganymi 
do naniesienia oznaczenia CE.

Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub opakowaniu 
oznacza ,że produkt i dołączonych baterii lub akumulatorów nie 
można wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi, należy 
je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do punku 
sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego
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