Delock Játékokhoz fejhallgató 3,5 mm-es sztereo jackkel és kék
LED világítással személyi számítógépekhez, laptopokhoz és
játékkonzolokhoz
Leírás
Ez a Delock játékokhoz kialakított sztereo fejhallgató audio
jelek lejátszására és felvételére alkalmas, különösen
játékoknál. Emellett alkalmazható még skype-hoz, video
konferenciákhoz vagy online kurzusokhoz is.
Kiváló hangélmény
A 40 mm-es fejhallgató audio lemezei tökéletesen tiszta
hangot és mély basszust biztosítanak a premium
játékélményhez.
Multi-platform kompatibilitás
A nemzetközi sztenderdnek (CTIA) köszönhetően a 3,5
mm-es sztereo jack csatlakozó és a mellékelt Y jack
adapter
segítségével,
a
fejhallgató
különböző
játékrendszerekhez csatlakoztatható mint például személyi
számítógép, laptop, Xbox One S vagy PS4.
Halk zörejű mikrofon
A mikrofon könnyen azonosít hangot és dallamot a flexibilis
mikrofon Karnak és a zajszűrőnek köszünhetően.
Kényelmes használat/viselet
A fejhallgató rendelkezik egy puha párnázott fülvédő
résszel. Az ellenálló és puha párnák optimálisan
illeszkednek a fülre. A csupán 230 grammos súlyának
köszönhetően a fejhallgató nagyon könnyű és így
kényelmes viseletet ad akár hosszú használatkor is. A
fejhallgató pántja a fejmérethez igazítható.
Távkapcsoló a kábelen és némító kapcsoló
Van egy hangerő szabályozó a kábelen és a némító
kapcsoló azonal kikapcsolja a mikrofónt.
Megjegyzés
Az USB csatlakoztató a kék LED tápellátására szolgál kizárólag és nem a fejhallgató
funkcióját befolyásolja.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x 3,5 mm 4 dugós sztereo jack apa (CTIA szabvány)
1 x USB 2.0 A-típusú dugó (5 V tápellátás)
• Irányítottság: mindenirányú
• Érzékenység:
Fejhallgató: 109 dB +/- 3 dB
Mikrofon: -38 dB +/- 3 dB
• Frekvenciatartomány:
Fejhallgató: 20 Hz - 20 kHz
• Audio rendszer átmérője: 40 mm
• Impedancia: 2,2 kOhm
• Kábelen távirányító (hangos / csendes / néma)
• Kábelhossz: kb. 2,1 m
• Tömeg: kb. 230 g
• Szín: fekete / kék
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• Szabad sztereó port 3,5 mm
• Egy szabad USB A-típusú-csatlakozóhüvely
A csomag tartalma
• Fejhallgató játékhoz
• Y adapter
Képek
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Interface
Csatlakozó 1:

1 x 3,5 mm 4 dugós sztereo jack apa (CTIA szabvány)

Csatlakozó 2:

1 x USB 2.0 A-típusú dugó

Technical characteristics
Frequency range:

Headphone: 20 Hz - 20 kHz

Impedancia:

2.2 kOhm

Sensibility:

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

Physical characteristics
Weight:

230 g

Kábelhosszúság:

2.1 m

Szín:

fekete / kék

LED szín:

kék
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