Delock Gaming-hörlurar Over-Ear med 3,5 mm stereojack och blå
LED-lampa för stationär dator, bärbar dator och spelkonsoler
Beskrivning
Stereo gaming-hörlurar från Delock har utvecklats för
uppspelning och inspelning av ljudsignaler, särskilt i
spellokaler. De passar även för Skype, videokonferenser
eller onlinekurser.
Strålande ljudupplevelse
De 40 mm-hörlurarnas ljuddrivenheter erbjuder kristallklart
ljud samt även djup bas för en premiumspelupplevelse.
Kompatibel med flera plattformar
Tack vare den internationellt standardiserade (CTIA) 3,5
mm stereojackkontakten och den medföljande Yjackadaptern kan hörlurarna anslutas till olika spelsystem
som t.ex. stationär dator, bärbar dator, Xbox One S eller
PS4.
Mikrofon för låg ljudnivå
Mikrofonen fångar upp röst och sång högt och tydligt tack
vare den flexibla mikrofonarmen och brusreduceringen.
Bekvämt att använda
Hörlurarna har ett mjukt och vadderat hjässband. De
beständiga och mjuka öronkuddarna täcker öronen
optimalt. Tack vare hörlurarnas låga vikt som är endast ca
230 gram är de otroligt lätta och erbjuder därför en
fantastisk komfort även vid längre användning. Bygeln kan
justeras beroende på huvudstorlek.
Kabelfjärrkontroll och Quick-Mute-knapp
Det finns en kabelfjärrkontroll på kabeln som kan
användas för att justera volymen på hörlurarna efter
önskemål och Quick-Mute-knappen kan användas för att
snabbt stänga av ljudet på mikrofonen.
Notera
USB-anslutningen är endast till för att strömförsörja den blå LED-lampan på hörlurarna,
inte för att hörlurarna ska fungera.
Specifikationer
• Anslutning:
1 x 3,5 mm 4 stift stereouttag hane (CTIA-standard)
1 x USB 2.0 Typ-A hane (5 V strömtillförsel)
• Direktivitet: rundstrålande
• Känslighet:
Hörlurar: 109 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -38 dB +/- 3 dB
• Frekvensområde:
Hörlurar: 20 Hz - 20 kHz
• Ljuddrivenhet Ø: 40 mm
• Impedans: 2,2 kOhm
• Kabelfjärrkontroll (högt / tyst / dämpad)
• Kabellängd: ca 2,1 m
• Vikt: ca. 230 g
• Färg: svart / blå

Artikelnummer 27182
EAN: 4043619271825
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• En ledig stereokontakt 3,5 mm
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• En ledig USB Typ-A honport
Paketets innehåll
• Gaming-hörlurar
• Y-adapter
Bilder
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Interface
Kontakt 1:

1 x 3,5 mm 4 stift stereouttag hane (CTIA-standard)

Kontakt 2:

1 x USB 2.0 Typ-A, hane

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz

Impedans:

2.2 kOhm

Sensibility:

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

Physical characteristics
Weight:

230 g

Kabellängd:

2.1 m

Färg:

svart / blå

LED färg:

blå
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