Delock Nauszny zestaw słuchawkowy dla graczy z wtykiem
stereo jack 3,5 mm oraz niebieską diodą LED przeznaczony do
komputerów stacjonarnych, laptopów i konsoli do gier
Opis
Zestaw słuchawkowy stereo dla graczy firmy Delock
opracowano do odtwarzania i nagrywania sygnałów audio,
szczególnie dla branży gier. Jest odpowiedni także do
rozmów przez Skype, wideokonferencji i kursów online.
Wyjątkowe doznania dźwięku
Cewka 40 mm w słuchawkach oferuje krystalicznie czysty
dźwięk oraz głęboki bas, aby zagwarantować
najdoskonalsze doznania w grach.
Kompatybilność z wieloma platformami
Dzięki wtykowi stereo jack 3,5 mm zgodnemu z
międzynarodowym standardem (CTIA) oraz dołączonemu
adapterowi Y te słuchawki można łączyć z różnymi
systemami do gier, takimi jak komputery stacjonarne,
laptopy, konsole Xbox One S i PS4.
Niskoszumowy mikrofon
Mikrofon czysto rejestruje dźwięk i transmisję głosową
dzięki elastycznemu ramieniu i redukcji hałasu.
Wygodne do noszenia
Zestaw słuchawkowy wyposażono w miękki i wyściełany
pałąk. Wytrzymałe i miękkie nauszniki optymalnie
zamykają się wokół uszu. Dzięki niskiej masie jedynie
230 gramów zestaw słuchawkowy jest wyjątkowo lekki i
oferuje optymalny komfort noszenia nawet podczas
długiego użytkowania. Pałąk można regulować do
rozmiaru głowy.
Przewodowy pilot sterowania i przycisk szybkiego
wyciszenia mikrofonu
Na przewodzie znajduje się pilot sterowania, który
pozwala na regulację głośności zestawu słuchawkowego,
a dedykowany przełącznik umożliwia natychmiastowe
wyciszenie mikrofonu.
Uwaga
Złącze USB odpowiada wyłącznie za zasilanie niebieskich diod LED zestawu i nie ma
wpływu na jego podstawowe działanie.
Specyfikacja
• Złącze:
1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack męskie (Standard CTIA)
1 x USB 2.0 Typ-A męski (5 V zasilanie)
• Kierunkowość: wielokierunkowy
• Czułość:
Słuchawki: 109 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -38 dB +/- 3 dB
• Zakres częstoliwości:
Słuchawki: 20 Hz - 20 kHz
• Ø cewki: 40 mm
• Impedancja: 2,2 kOhm
• Zdalne sterowanej kablem (głośno / cicho / niemy)
• Długość kabla: ok. 2,1 m
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• Waga: ok. 230 g
• Kolor: czarny / niebieski
Wymagania systemowe
• Wolne gniazdo stereofoniczne 3,5 mm
• Wolny żeński port USB Typ-A
Zawartość opakowania
• Zestaw słuchawkowy dla graczy
• Adapter Y
Zdjęcia
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Interface
Złącze 1:

1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack męskie (Standard CTIA)

Złącze 2:

1 x USB 2.0 Typ-A męski

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz

Impedancja:

2.2 kOhm

Sensibility:

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

Physical characteristics
Weight:

230 g

Długość kabla:

2.1 m

Kolor:

czarny / niebieski

LED kolor:

niebieski
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