Delock Căști peste urechi pentru jocuri cu mufă stereo de 3,5 mm
și lumină LED albastră pentru PC, laptop și console de jocuri
Descriere scurta
Aceste căști stereo pentru jocuri de la Delock au fost
dezvoltate pentru redarea și înregistrarea semnalelor
audio, în special în domeniul jocurilor. De asemenea, sunt
potrivite pentru skyping, videoconferință sau cursuri online.
Experiență sonoră remarcabilă
Driverele audio pentru căști de 40 mm au un sunet foarte
clar, precum și bas profund pentru o experiență premium
în timpul jocului.
Compatibilitate de platformă multiplă
Datorită mufei stereo standard internaționale (CTIA) de 3,5
mm și adaptorului jack Y inclus, căștile poate fi conectate
la diverse sisteme de jocuri, cum ar fi PC-ul, laptop-ul,
Xbox One S sau PS4.
Microfon cu zgomot redus
Microfonul preia clar transmisiile vocale datorită brațului
flexibil al microfonului și anulării zgomotului.
Confortabil de purtat
Căștile au o bandă moale și căptușită. Tampoanele
rezistente și moi pentru urechi astupă urechile în mod
optim. Datorită greutății mici de numai aproximativ 230 de
grame, căștile sunt remarcabil de ușoare, astfel oferind un
confort atunci când sunt purtare, chiar și după perioade
lungi. Banda poate fi ajustată la dimensiunea dorită a
capului.
Telecomandă prin cablu și comutator dezactivare
rapidă a sunetului
Există o telecomandă prin cablu care poate fi utilizată
pentru a regla volumul la căști după necesitate, iar
comutatorul de dezactivare rapidă a sunetului poate fi
utilizat pentru a dezactiva instantaneu microfonul.
Notă
Conectorul USB este doar pentru a alimenta LED-urile albastre de pe căști, nu și pentru
funcționarea căștilor.
Specification
• Conectori:
1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm (standard CTIA)
1 x USB 2.0 Tip-A tată (sursă de alimentare de 5 V)
• Directivitate: omnidirecțională
• Sensibilitate:
Căști: 109 dB +/- 3 dB
Microfon: -38 dB +/- 3 dB
• Interval frecvenţă:
Căști: 20 Hz - 20 kHz
• Driver Audio Ø: 40 mm
• Impedanţă: 2,2 kOhm
• Telecomandă prin cablu (tare / încet / silențios)
• Lungime cablu: aprox. 2,1 m
• Greutate: cca 230 g
• Culoare: negru / albastru
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Cerinte de sistem
• Un port liber mamă mufă stereo de 3,5 mm
• Un port USB Tip-A mamă disponibil
Pachetul contine
• Căști pentru jocuri
• Adaptor în Y
Imagini
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Interface
Conector 1:

1 x mufă jack stereo cu 4 pini de 3,5 mm (standard CTIA)

Conector 2:

1 x USB 2.0 Tip-A, tată

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

Cable length:

2.1 m

Colour:

negru / albastru

LED culoare:

albastru
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