
Logitech PRO X Wireless LIGHTSPEED Gaming Headset

Code:
HEALO5808572

Vendor code:
981-000907

EAN code:
5099206089693

50 mm, 20 - 20000 Hz, 32 Ω, 91.7 dB, RF 2.4 GHz, DTS:X 2.0, 138 x 94 x 195 mm, 370 g

PRO X WIRELESSPRO MET LIGHTSPEED

ONTWORPEN IN SAMENWERKING MET PROFESSIONALS. ONTWIKKELD OM TE WINNEN.

Kies voor de professionele communicatie en nauwkeurige audio die je nodig hebt om te winnen, met de vrijheid en
mobiliteit van LIGHTSPEED Wireless.

DRAADLOZE LIGHTSPEED-TECHNOLOGIE

Met draadloze LIGHTSPEED-technologie, exclusief van Logitech G, kun je draadloos gamen zonder compromissen
wanneer het op vertraging, verbinding of batterij aankomt. Speel in totaal comfort met een batterijlevensduur van
meer dan 20 uur en een bereik van tot 15 m dankzij een robuuste 2.4 Ghz-frequentie.

GEAVANCEERDE MICROONTECHNOLOGIE VAN BLUE VO!CE

De BLUE VO!CE-microfoontechnologie geeft je de keuze uit realtime stemfilters. Verminder ruis, voeg compressie
en de-essing toe en laat je stem voller, helderder en professioneler klinken. Aanpasbare in-game communicatie van
professionele kwaliteit met BLUE VO!CE via G HUB-gamingsoftware.



UITZONDERLIJK COMFORT EN ONGEKENDE KWALITEIT

Professioneel, gestroomlijnd en minimalistisch design dat is gemaakt om lang mee te gaan met een eersteklas
aluminium frame en stalen hoofdband. Bijzonder comfortabele oorkussens en hoofdband van traagschuim zijn
bekleed met zacht imitatieleer en bieden passieve geluidsisolatie. Voor een nog zachter gevoel zijn optionele
velours oorkussens meegeleverd.

GEAVANCEERDE SURROUNDSOUND

De DTS Headphone:X 2.0 biedt zoveel meer dan 7.1 kanalen met verbeterde bassweergave, geluidshelderheid en
nabijheidssignalen. Je kunt afstanden nu nog beter bepalen dankzij het onderscheid tussen nearfield- en farfield-
audio, zodat je precies weet waar de vijand zich bevindt.

PRO-G DRIVERS VAN 50 MM

PRO-G heeft een unieke hybride meshconstructie die voor een ongelooflijk heldere en precieze geluidsweergave
zorgt. Hoor voetstappen en omgevingsgeluiden met adembenemende helderheid en krijg de voorsprong die je
nodig hebt om te winnen. De next-gen Pro-G is nu nog preciezer over een breder frequentiebereik en heeft een
betrouwbare bassrespons dankzij de drivers van 50 mm.

PRO SERIES

PRO X WIRELESS-headset biedt een complete set-up van professionele gear die is ontworpen in samenwerking
met de beste esports-professionals ter wereld. Alle Logitech G PRO-gear beschikken over onze meest
geavanceerde technologieën die zijn ontworpen om u te helpen winnen.

Speel om te winnen

Logitech G is een wereldleider in esports en ondersteunt honderden professionele spelers overal ter wereld. We
werken nauw samen met professionals om hun behoeften beter te begrijpen en de beste gaminggear van
wedstrijdniveau te creëren.

Accu/Batterij

Accu gestuurd Ja

Levensduur accu/batterij 20 uur

Oplaadbron USB
Type accu/batterij Ingebouwde accu

Gewicht en omvang

Breedte 138 mm
Diepte 94 mm

Gewicht 370 g

Hoogte 195 mm

Hoofdtelefoon

Diameter van de luidspreker 5 cm

Frequentiebereik koptelefoon 20 - 20000 Hz
Gevoeligheid koptelefoon 91,7 dB



Impedantie 32 Ohm
Positie speakers koptelefoon Supraaural

Inhoud van de verpakking

Aantal 1

Meegeleverde kabels USB Type-a naar USB Type-C

Meegeleverde ontvanger Ja

Oordopjes Ja
Opbergetui Ja

Leveranciersinformatie

Materiaal Aluminium, Kunstleer, Traagschuim

Microfoon

Afneembare microfoon Ja
Frequentie microfoon 100 - 10000 Hz

Microfoon mute Ja

Microfoonaansluiting 3,5 mm
Microfoontype Boom

Microphone direction type Unidirectioneel/cardioïde

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8

Poorten & interfaces

3,5mm-connector Nee

Aansluitbereik 15 m

Bluetooth Nee

Connectiviteitstechnologie Draadloos
Frequentieband 2.4 GHz

RF-connectiviteit Ja

USB-aansluiting Ja

Prestatie

Aanbevolen gebruik Gamen

Draagwijze Hoofdband
Headset type Stereofonisch

Kleur van het product Zwart

Lengte snoer 1,8 m

Producttype Headset
Soort bediening Knoppen, Draaiknop



Volumeregeling Draaiknop


