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Počítačové hry

Funkce Extra Bass
Tato herní náhlavní souprava poskytuje mimořádné basy a měkké polstrování vám dodá 
pohodlí při dlouhých herních večerech. Odnímatelná dutinka mikrofonu zvyšuje citlivost 
mikrofonu a vy tak můžete rozdávat jasné povely.

Funkce Extra Bass
• 40mm reproduktor pro mimořádné basy

Pohodlné hraní
• Měkké polstrování pro pohodlné hraní

Kvalitní přenos hlasu
• Mini mikrofon s vysokou citlivostí pro každodenní komunikaci
• Odnímatelná dutinka mikrofonu pro jasné povely

Ovládání vždy po ruce
• Ovládaní ztlumení a hlasitosti přímo na kabelu pro rychlé nastavení



 40mm neodymový reproduktor

40mm neodymový reproduktor poskytuje 
mimořádné basy pro dokonalé herní zážitky.

Mimořádně měkké polstrování

Mimořádně měkké polstrování poskytuje velmi 
pohodlné nošení při dlouhých herních večerech.

Mini mikrofon s vysokou citlivostí

Odnímatelná dutinka mikrofonu zvyšuje citlivost 
mikrofonu a vy tak můžete rozdávat jasné povely.

Ovládaní ztlumení a hlasitosti přímo na 
kabelu

Praktické ovládací prvky pro ztlumení a hlasitost 
umožňují provést rychlé nastavení.
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Design
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Typ: Dynamický
• Maximální příkon: 100 mW
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Frekvenční odezva sluchátek: 20–20 000 Hz
• Impedance sluchátek: 32 ohmů
• Citlivost sluchátek: 98 dB
• Frekvenční odezva mikrofonu: 100–4 000 Hz
• Impedance mikrofonu: 2,2k Ohm
• Citlivost mikrofonu: -42 dB
• Pouzdro mikrofonu: 4 mm

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Přepínač ztlumení: Ano

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 15,6 x 18 x 6,6 cm
• Hmotnost: 0,12 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,231 kg
• Čistá hmotnost: 0,12 kg
• Hmotnost obalu: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Vnější obal (D x Š x V): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,72 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hmotnost obalu: 1,032 kg
•

Specifikace
Herní sluchátka
Odnímatelný mikrofon Černá
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