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GXT 450 Blizz RGB 7.1 Surround Gaming Headset
Omgeven door geluid
De GXT 450 Blizz-gamingheadset met surroundgeluid zorgt voor een zeer realistisch gaminggeluid en een diepe
bas. Dankzij het virtuele 7.1-surroundgeluid en de luidsprekers van 40 mm bent u zich volledig bewust van alles wat
er om u heen gebeurt: luister naar elke beweging van uw vijand en reageer snel!
Afwisselende RGB-verlichting
Verbeter uw game-uitstraling met de afwisselende RGB-lichteffecten op beide oorschelpen. De felle, rijke kleuren
van de Blizz-headset laten elke gaminguitrusting schitteren.
Comfortabel gamen
De Blizz-headset met zijn zachte, kantelende oorkussens en zelfstellende hoofdband is ontworpen voor lange,
intensieve gamesessies. De oorschelpen passen perfect om uw oren en elimineren alle afleidende geluiden, terwijl
u voor die ultieme overwinning gaat.
Serieuze gesprekken
Deze headset wordt geleverd met een flexibele microfoonstang. Zo kunt u de microfoon gemakkelijk voor uw mond
plaatsen en kan iedereen u horen. Dankzij het LED-dempindicatielampje ziet u met één blik op de microfoon of
deze aan of uit staat.
Geen kink in de kabel
De GXT 450 heeft een gevlochten nylon USB-kabel van 2 m waarmee u vrij kunt rondbewegen tijdens
gamingsessies zonder dat de kabel in de knoop raakt. De kabel heeft ook een in-line afstandsbediening met
volumeregeling en een dempschakelaar voor de verlichting en de microfoon, zodat u eenvoudig toegang heeft tot



de audio en de verlichting en deze ook kunt aanpassen.

Gewicht en omvang

Breedte 173,5 mm
Diepte 90 mm

Gewicht 326 g

Hoogte 202,5 mm

Hoofdtelefoon

Akoestisch systeem Gesloten

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

Gevoeligheid koptelefoon 120 dB

Positie speakers koptelefoon Circumaural

Soort magneet Neodymium
Totale harmonische vervorming (THD) 3 procent

Inhoud van de verpakking

Opbergetui Ja

Microfoon

Klapbare microfoon Ja
Microfoon mute Ja

Microfoontype Boom

Microphone direction type Omnidirectioneel

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8

Overige specificaties

2,5mm-connector Nee

Audio-uitgangskanalen 7.1 kanalen
Backlight toetsen Ja

Dolby technologieën 7.1 Surround Sound

Gebruikershandleiding Ja

Geluidsdruk niveau (max) 113 dB

Poorten & interfaces

3,5mm-connector Nee

Bluetooth Nee



Connectiviteitstechnologie Bedraad
USB-aansluiting Ja

USB-connector USB Type-A

Prestatie

Aanbevolen gebruik Gamen

Backlight Ja

Backlight-kleur Multi
Draagwijze Hoofdband

Headset type Stereofonisch

Kleur kabel Zwart

Kleur van het product Zwart
Lengte snoer 2 m

Producttype Headset

Soort bediening Knoppen
Type regeleenheid Lijnbesturingseenheid

Volumeregeling Knop

Verpakking

Type verpakking Doos


