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GXT 414 Zamak Premium Multiplatform Gaming Headset
Voor al uw gamegeluid Speel al uw games met hoogwaardig geluid: de GXT 414 Zamak-gamingheadset is
ontworpen voor gebruik met uw pc, laptop, console en zelfs mobiele apparaten. Zodra u de actieve luidsprekers van
53 mm aan hebt gezet, moeten andere gamers u wel serieus nemen.  Hoogstaande kwaliteit De Zamak-headset
heeft dankzij het eersteklas ontwerp met robuuste, metalen onderdelen een hoogwaardige uitstraling. Het stevige
en veelzijdige ontwerp van deze headset is niet alleen geschikt voor uw pc of console, maar muziek luisteren of
spelletjes spelen op uw mobiele telefoon behoren ook tot de mogelijkheden. Voor iedereen De comfortabele, zachte
over-ear-kussens zijn zo ontworpen dat ze u niet van uw game afleiden. Met de verstelbare hoofdband kunt u de
headset perfect op maat maken. Flexibele en afneembare microfoon De Zamak heeft een flexibele microfoon met
plopfilter die uw stem duidelijk opvangt wanneer u met vrienden en teamgenoten praat. U kunt de microfoon in alle
gewenste richtingen buigen. Gebruikt u de microfoon niet? Dan kunt u die eenvoudig verwijderen en alleen naar het
hoogwaardige geluid luisteren. Veelzijdig gebruik De headset is ontworpen voor gebruik met meerdere platforms.
Steek de gevlochten nylonkabel van 1 m in uw gamecontroller of verleng de kabel eenvoudig met de verlengkabel
van 1 m voor gebruik met uw pc en geniet van een ultiem in-game geluid. Dat is nog niet alles: met de speciale
kabel met in-line microfoon en muziekbediening voor mobiele apparaten kunt u deze headset zelfs onderweg
gebruiken.



Gewicht en omvang

Breedte 185 mm

Diepte 90 mm

Gewicht 314 g
Hoogte 150 mm

Hoofdtelefoon

Akoestisch systeem Gesloten

Diameter van de luidspreker 5,3 cm

Frequentiebereik koptelefoon 20 - 20000 Hz

Gevoeligheid koptelefoon 110 dB
Impedantie 64 Ohm

Positie speakers koptelefoon Supraaural

Ruisonderdrukking Nee
Soort magneet Neodymium

Totale harmonische vervorming (THD) 5 procent

Inhoud van de verpakking

Aantal 1

Meegeleverde Audio adapters 2 x 3.5mm

Meegeleverde kabels Audio (3,5 mm)

Microfoon

Afneembare microfoon Ja

Frequentie microfoon 100 - 10000 Hz
Microfoontype Boom

Microphone direction type Omnidirectioneel

Ruisonderdrukkingseffect Nee

Overige specificaties

2,5mm-connector Nee

Audio-uitgangskanalen 2.0 kanalen
Lengte verlengkabel 1 m

Merkcompatibiliteit Alle merken

Verlengkabel Ja

Poorten & interfaces

3,5mm-connector Ja

Bluetooth Nee
Connectiviteitstechnologie Bedraad

True Wireless Stereo (TWS)-technologie Nee



Prestatie

Aanbevolen gebruik Gamen

Afneembare kabel Ja

Draagwijze Hoofdband
Headset type Stereofonisch

Inklapbaar Nee

Kleur van het product Zwart
Snoerlengte 1 m

Type product Headset


