Delock Ακουστικά Gaming με Εφαρμογή πάνω από τα αυτιά
(Over-Ear) με Στερεοφωνική υποδοχή 3,5 χιλ. και μπλε ένδειξη
LED για PC, Laptop και Κονσόλες Παιχνιδιών
Περιγραφή
Αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά gaming της Delock
έχουν σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή και καταγραφή
ηχητικών σημάτων, ιδιαίτερα στον τομέα του gaming.
Είναι επίσης κατάλληλα για χρήση σε skyping, βίντεοσυνεδριάσεις ή διαδικτυακά μαθήματα.
Συναρπαστική εμπειρία ήχου
Οι οδηγοί ήχου των ακουστικών των 40 χιλ. έχουν ως
χαρακτηριστικό κρυστάλλινα καθαρό ήχο καθώς επίσης
και βαθύ μπάσο προσφέροντας έτσι τη βέλτιστη
εμπειρία gaming.
Συμβατότητα με πολλαπλές πλατφόρμες
Χάρη στο διεθνές πρότυπο (CTIA) στερεοφωνικής
υποδοχής πρίζας 3,5 χιλ και του συμπεριλαμβανόμενου
αντάπτορα υποδοχής Y, τα ακουστικά μπορούν να
συνδεθούν σε διάφορα συστήματα gaming όπως ένα PC,
laptop, Xbox One S ή PS4.
Μικρόφωνο χαμηλού θορύβου
Το μικρόφωνο λαμβάνει καθαρά μεταδόσεις ομιλίας και
φωνών χάρη στον εύκαμπτο βραχίονα μικροφώνου και
την εξουδετέρωση θορύβου.
Άνετη εφαρμογή
Τα ακουστικά διαθέτουν μαλακή και συμπαγή κεφαλή.
Τα ανθεκτικά και μαλακά επιθέματα αυτιών περικλείουν
με βέλτιστο τρόπο τα αυτιά. Χάρη στο χαμηλό τους
βάρος των 230 γρμ, τα ακουστικά είναι φανερά ελαφριά
και έτσι προσφέρουν άνεση κατά τη χρήση ακόμα και σε
διαρκή χρήση. Η κεφαλή μπορεί να προσαρμοστεί στο
επιθυμητό μέγεθος ανάλογα με το κεφάλι του χρήστη.
Καλωδιακό
τηλεχειριστήριο
&
διακόπτης
γρήγορης απόσβεσης θορύβου
Υπάρχει ένα καλώδιο στο χειριστήριο του καλωδίου που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή της
έντασης στα ακουστικά όπως απαιτείται, και ο
διακόπτης γρήγορης απόσβεσης θορύβου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την στιγμιαία σίγαση του
μικροφώνου.
Σημείωση
Ο σύνδεσμος USB διατίθεται μόνο για ρεύμα στα μπλε LED πάνω στα ακουστικά και
όχι για τη λειτουργία των ακουστικών.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x 3,5 χιλ. αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 4 pin (CTIA βασικό)
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό (5 V παροχή ρεύματος)
• Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντήριο
• Ευαισθησία:
Ακουστικό: 109 dB +/- 3 dB
Μικρόφωνο: -38 dB +/- 3 dB
• Εύρος συχνότητας:
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Ακουστικό: 20 Hz - 20 kHz
• Οδηγός ήχου Ø: 40 χιλ.
• Σύνθετη αντίσταση: 2,2 kOhm
• Απομακρυσμένος έλεγχος καλωδίου (δυνατό / ήσυχο / αθόρυβο)
• Μήκος καλωδίου: περ. 2,1 m
• Βάρος: περ. 230 g
• Χρώμα: μαύρο / μπλε
Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη υποδοχή 3,5 mm
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ακουστικά Gaming
• Αντάπτορας Υ
Εικόνες
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Interface
Συνδετήρας 1:

1 x 3,5 χιλ. αρσενική στερεοφωνική υποδοχή των 4 pin (CTIA βασικό)

Συνδετήρας 2:

1 x USB 2.0 τύπου-A,αρσενικό

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz

Σύνθετη αντίσταση:

2.2 kOhm

Sensibility:

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

Physical characteristics
Weight:

230 g

Μήκος καλωδίου:

2.1 m

Χρώμα:

μαύρο / μπλε

LED Χρώμα:

μπλε
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