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Kompiuterio žaidimų
ausinės

Atjungiamas mikrofonas
Juoda

SHG7210

PC Gaming
Papildomi žemieji dažniai
Šios specialios ausinės atkuria stipresnius žemuosius dažnius, o minkštesnės pagalvėlės
suteikia daugiau komforto ir leidžia žaisti ilgiau. Nuimamas mikrofonas vamzdelis sustiprina
itin jautraus mikrofono technines savybes, todėl komandų garsas bus aiškus.
Papildomi žemieji dažniai
• 40 mm garsiakalbiai užtikrina galingus žemuosius dažnius
Komfortas žaidžiant
• Minkštos pagalvėlės – ilgalaikis žaidimo komfortas
Aiškus balsas
• Itin jautrus minimikrofonas kasdieniniams pokalbiams
• Nuimamas mikrofono vamzdelis leidžia aiškiai perduoti komandas balsu
Viską valdote jūs
• Greitas reguliavimas ant laido įrengtais nutildymo ir garsumo valdikliais

SHG7210/10

Kompiuterio žaidimų ausinės
Atjungiamas mikrofonas Juoda

Specifikacijos
Konstrukcija

Gaminio matmenys

• Dėvėjimo stilius: Ausinės

Garsas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ypatybės

Akustinė sistema: Uždara
Magnetinio tipo: „Neodymium“
Tipas: Dinaminis
Didžiausia įvesties galia: 100 mW
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Ausinių dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Ausinių pilnutinė varža: 32 omai
Ausinių jautrumas: 98 dB
Mikrofono dažnių diapazonas: 100–4 000 Hz
Mikrofono pilnutinė varža: 2,2 tūkst. omų
Mikrofono jautrumas: –42 dB
Mikrofono kasetė: 4 mm

Prijungimo galimybė

• Gaminio matmenys (W x H x D):
15,6 x 18 x 6,6 cm
• Svoris: 0,12 kg

Pakavimo matmenys

• Pakuotės matmenys (W x H x D):
19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Bendras svoris: 0,231 kg
• Grynasis svoris: 0,12 kg
• Pakuotės svoris: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

•
•
•
•
•
•

• Kabelio ilgis: 2 m
• Jungtis: 2 x 3,5 mm
• Laido tipas: Varinė

Patogumas

• Garsumo reguliatorius
• Nutildymo jungiklis

40 mm neodimio garsiakalbis

Bendras svoris: 1,752 kg
GTIN: 1 87 12581 63203 5
Outer carton (L x W x H): 48,5 x 23 x 23,5 cm
Grynasis svoris: 0,72 kg
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
Pakuotės svoris: 1,032 kg

40 mm neodimio garsiakalbis perteikia galingus
žemuosius dažnius ir sukuria įspūdingus žaidimų
pojūčius.

Itin minkštos pagalvėlės

•

Itin minkštos pagalvėlės užtikrina didesnį komfortą
dėvint net ilgiausių žaidimų metu.

Itin jautrus minimikrofonas

Nuimamas mikrofono vamzdelis pagerina itin
jautraus mikrofono charakteristikas ir leidžia aiškiai
perduoti komandas.

Ant laido įrengtas nutildymo ir garsumo
valdiklis
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Patogiais ant laido įrengtais nutildymo ir garsumo
valdikliais galima greitai reguliuoti.

