Delock Herní náhlavní souprava se stereofonním konektorem
3,5 mm a modrým světlem LED pro PC, laptop a herní konzoly
Popis
Tato herní stereofonní náhlavní sluchátková souprava
značky Delock byla vyvinuta za účelem přehrávání a
nahrávání zvukových signálů, zejména v oblasti her. Je
vhodná také na Skype, videokonference nebo na online
kurzy.
Vynikající zvukový prožitek
Zvukové ovladače pro tato sluchátka rozměru 40 mm se
vyznačují průzračně čistým zvukem a hlubokými basy pro
prvotřídní hráčský zážitek.
Kompatibilita s více platformami
Díky stereofonnímu konektoru rozměru 3,5 mm dle
mezinárodní normy (CTIA) a dodanému konektorovému
adaptéru ve tvaru Y lze sadu sluchátek připojit k různým
herním systémům, jako je například PC, laptop, Xbox One
S nebo PS4.
Mikrofon s nízkým šumem
Mikrofon zachycuje hlas a hlasová sdělení zřetelně díky
ohebnému rameni mikrofonu a potlačení šumu.
Pohodlně nositelné
Tato sluchátková sada má měkký a vystlaný náhlavník.
Odolné a měkké náušníky optimálně obklopují uši.
Vzhledem k nízké hmotnosti pouhých 230 gramů jsou
sluchátka pozoruhodně lehká, a proto nabízejí maximální
komfort při nošení i při dlouhodobém užívání. Náhlavník lze
nastavit na požadovaný rozměr hlavy.
Kabelové dálkové ovládání a tlačítko rychlého
ztlumení
Na kabelu je dálkové ovládání, kterým lze podle potřeby
upravit hlasitost na sluchátkách a přepínač rychlého
ztlumení lze použít k okamžitému ztlumení mikrofonu.
Poznámka
Konektor USB slouží jen k napájení modrých LED na sluchátkách, neslouží funkci
sluchátek.
Specifikace
• Konektor:
1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samec (CTIA standard)
1 x USB 2.0 Typ-A samec (5 V napájení)
• Směrovost: všesměrová
• Citlivost:
Sluchátka: 109 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -38 dB +/- 3 dB
• Frekvenční rozsah:
Sluchátka: 20 Hz - 20 kHz
• Průměr zvukového ovladače: 40 mm
• Impedance: 2,2 kOhm
• Kabelové dálkové ovládání (hlasitý / tichý / ztlumený)
• Délka kabelu: cca. 2,1 m
• Váha: cca. 230 g
• Barva: černá / modrý
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Systémové požadavky
• Volný stereo port 3,5 mm
• Volný USB Typ-A port (samice)
Obsah balení
• Herní sluchátka
• Y-adaptér
Příslušenství
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Interface
Konektor 1:

1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samec (CTIA standard)

Konektor 2:

1 x USB 2.0 Typ-A samec

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz

Impedance:

2.2 kOhm

Sensibility:

Headphone: 109 dB +/- 3 dB
Microphone: -38 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

230 g

Délka kabelu:

2.1 m

Barva:

černá / modrý

LED barva:

modrý
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