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 τρόπος για να κάνετε την εµπειρία gaming ακόµα πιο συναρπαστική! Τα πλήρως 

 ακουστικά για παιχνίδια SHG 8050 προσθέτουν εντυπωσιακούς ηχητικούς κραδασµούς 

αλυµµάτων που συγχρονίζονται µε κάθε εκρηκτικό ηχητικό εφέ στις κονσόλες και τις 

ιδοµηχανές.

ε στο παιχνίδι!
ους ηχητικούς κραδασµούς αισθάνεστε το παιχνίδι που παίζετε
ροί οδηγοί ηχείων για εξαιρετικά ρεαλιστικό ήχο

χάσετε ότι τα φοράτε!
ρύ στήριγµα κεφαλής που αυξάνει την άνεση και την ανθεκτικότητα

 έτοιµο
εριλαµβάνεται µπαταρία για να χρησιµοποιήσετε το προϊόν σας αµέσως
λληλο για χρήση µε όλες τις δηµοφιλείς κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

ώδιο επέκτασης 1,8 µέτρων για µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
διπλούµενο στήριγµα κεφαλής για εύκολη µεταφορά των ακουστικών
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Ήχος
• ∆ιάφραγµα: 32 χιλ. νεοδυµίου
• Συχνότητα απόκρισης: 15-22.000 Hz
• Αντίσταση: 24 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 100 dB
• Τύπος: Νεοδυµίου

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Επίχρυση επίστρωση 3,5 χιλ.
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ. +1,8 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Προσαρµογέας GBA & 3,5 

σε 2 RCA
• Τύπος καλωδίου: OFC

Ευκολία
• Έλεγχος δόνησης
• Έλεγχος έντασης ήχου: ναι

Αξεσουάρ
• Θήκη: Συµπεριλαµβάνεται προστατευτική θήκη

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: AAA, LR03

• Tάση µπαταρίας: 1,5 V V
• Αριθµός µπαταριών: 1

Εξωτερική συσκευασία
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Μικτό βάρος: 1,650 κ.
• Ύψος: 300 χιλ.
• Μήκος: 290 χιλ.
• Καθαρό βάρος: 1,34 κ.
• Ποσότητα: 4
• Καθαρό απόβαρο: 0.310 κ.
• Πλάτος: 245 χιλ.

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Μικτό βάρος: 0,335 κ.
• Ύψος: 275 χιλ.
• Μήκος: 200 χιλ.
• Καθαρό βάρος: 0,175 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,160 κ.
• Πλάτος: 65 χιλ.
•
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