
LOGITECH G433 GAMING HEADSET BLACK

Code:
HEALOG433BLACK

Vendor code:
981-000668

EAN code:
5099206070509

40 mm, 20Hz-20KHz, 32 Ohms, 107dB

GAMINGAUDIO IN HET DAGELIJKSE LEVENNeem pc-prestaties met je mee

Pc-gamers verwachten allesomvattende audioprestaties. En dat mag ook, want in elke nieuwe game krijg je nóg
beter geluid en design. Maar wat als je niet gamet? Laat dan de pc-prestaties maar los. G433 is een geheel nieuw
concept in headsets, met alle geavanceerde gamingfuncties en een lichtgewicht, comfortabel ontwerp dat ook bij de
rest van je leven past.

DTS HEADPHONE:X®7.1 Surround Sound Positional Audio

Voor een volledig allesomvattende en levensechte geluidsbeleving hebben we samengewerkt met DTS voor
meesterlijke positionele audio van 360°*. De G433 geeft de game-omgeving realistisch weer zodat je je
teamgenoten, vijanden en de buit rondom je heen kunt horen en vinden. Sluit de meegeleverde DAC aan op je pc
en gebruik Logitech Gaming Software om het geluid volledig naar wens aan te passen. Je kunt zelfs verschillende
geluidsprofielen aanmaken voor elke game (of app).

GEAVANCEERDE PRO-G™-AUDIODRIVEROntworpen voor maximale prestaties (patent aangevraagd)

Onze Pro-G-audiodrivers zijn gemaakt van een geavanceerde hybride materiaal dat, samen met je audioprofielen,
voor rijke, diepe bassen, heldere hoge tonen, precieze treble en minimale vervorming zorgt. Luister naar een
krachtig en helder geluid in je games en ervaar realistische precisie, precies zoals de ontwerpers het wilden. G433
tilt de Pro-G naar een hoger plan. Een akoestische poort achter de driver resoneert en versterkt voor een
verbazingwekkend dynamisch bioscoopgeluid.



LICHTGEWICHT COMFORTOorkussentjes met sportgaas

Onze oorkussentjes met sportgaas zijn gemaakt voor gamingmarathons, passen rond het oor en geven net genoeg
druk om comfortabel te blijven, goed te ademen en stevig op hun plaats te blijven zitten. Bovendien worden extra
zachte oorkussentjes van microvezel meegeleverd zodat je zelf kunt kiezen uit verschillende stijlen en
draagcomfort.

COMPATIBEL MET CONSOLESElke game verdient geweldige audio

Nintendo® Switch™, PS4®, Xbox® One, smartphones en tablets krijgen een upgrade met de geavanceerde audio
en ruisonderdrukkende G433-armmicrofoon. Je kunt de meegeleverde audiokabels zo aansluiten op de controllers
van de meeste consoles.

AFNEEMBAAR, AANPASBAARAfneembare armmicrofoon en verwisselbare kabels

De G433 is gecertificeerd door Discord® en wordt geleverd met een afneembare armmicrofoon en verwisselbare
kabels zodat je je gamingheadset voor pc of console snel kunt omtoveren in een hoofdtelefoon om onderweg met je
smartphone of tablet te gebruiken. Sluit de ruisonderdrukkende armmicrofoon en gamingkabel opnieuw aan, en de
G433 verandert weer in een complete gamingheadset.

VOOR EEN VOLLEDIGE HEADSETBELEVINGAlles wat je nodig hebt voor geavanceerde gamingaudio

G433 is het totaalpakket. Profiteer van de geavanceerde game-ervaring en beperk het gewicht en de ruimte meer
dan u ooit voor mogelijk hield. Je kunt de extra oorkussentjes, armmicrofoon met micro-popfilter, beide kabels en
USB-geluidskaart opbergen in de opberghoes en luisteren waar je maar wilt.

Design

Draagwijze Hoofdband

Headset type Stereofonisch

Kleur van het product Zwart
Producttype Headset

Gewicht en omvang

Breedte 81,7 mm
Diepte 182 mm

Gewicht 259 g

Hoogte 172 mm

Hoofdtelefoon

Akoestisch systeem Gesloten

Diameter van de luidspreker 4 cm
Frequentiebereik koptelefoon 20 - 20000 Hz

Gevoeligheid koptelefoon 107 dB

Impedantie 32 Ohm

Positie speakers koptelefoon Circumaural



Inhoud van de verpakking

Opbergetui Ja

Microfoon

Afneembare microfoon Ja

Frequentie microfoon 100 - 10000 Hz

Microphone direction type Unidirectioneel/cardioïde
Type transducer back elektret-condensator

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows

Windows 10 Education,Windows 10 Education
x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise
x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home
x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10
Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7
Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7
Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows
7 Home Premium,Windows 7 Home Premium
x64,Windows

Poorten & interfaces

2,5mm-connector Nee

2x 3,5 mm-connectors Nee
3,5mm-connector Ja

Bluetooth Nee

Connectiviteitstechnologie Bedraad

Lengte snoer 2 m

Prestatie

Aanbevolen gebruik Gamen

Regeleenheid

Type regeleenheid Lijnbesturingseenheid

Verpakking

Type verpakking Doos


