
Trust GXT 4371 WARD Multiplatform Gaming Headset

Code:
HEATI23799A

Vendor code:
23799

EAN code:
8713439237993

3.5 mm, 1 m, 32 ohm, 20 - 20000 Hz, -38 dB, THD 1%

De echte ervaring

Graphics zijn geweldig, maar audio is alles. Om te overwinnen, moet je op je gehoor kunnen vertrouwen. Van de
positie van je tegenstanders tot de hulpkreet van je teamgenoten, de Trust Gaming GXT 437 Ward geeft je de echte
ervaring. Dankzij de 50mm-luidsprekereenheden, in-line-afstandsbediening, flexibele microfoonstang en de
oorkussens van ademend materiaal, heb je alles tot je beschikking om te winnen, ongeacht het apparaat waar je op
speelt

Groots geluid

De Ward heeft twee 50mm-luidsprekereenheden om je een geluidservaring te geven zoals je nog nooit eerder hebt
gehoord. Deze grote drivers hebben een bereik van 20 tot 20.000Hz, waardoor je alles hoort wat je vijand jouw kant
op gooit. Van de overdonderende bas van een verre explosie, tot het gefluit van voorbij suizende kogels, de Trust
GXT 4371 doet het gewoon.

Wees gehoord

Teamwerk is belangrijk; zorg dat je gehoord wordt. De Trust Ward heeft een flexibele microfoon die ervoor zorgt dat
je team jouw commando’s hoort. En als je even niet gehoord wilt worden, dan demp je de microfoon met de in-line-



afstandsbediening. Met dezelfde controls pas je het volume aan, dus je hebt volledige controle over het spel.

Altijd te gebruiken

Omdat deze headset gebruik maakt van ademende oorkussens, doe je het nooit meer af. Het houdt je oren koel,
zelfs als je de Ward urenlang gebruikt. Daarom is het zo handig dat deze headset multiplatform is en het werkt op
elk apparaat met een 3,5mm-minijackuitgang, zoals je gameconsoles. Plug het in een mobiel apparaat met deze
aansluiting of gebruik de meegeleverde verlengkabel om het op de pc te gebruiken. De Ward doet het allemaal.

Gewicht en omvang

Breedte 20 mm
Diepte 9 mm

Gewicht 320 g

Hoogte 19 mm

Hoofdtelefoon

Diameter van de luidspreker 5 cm

Frequentiebereik koptelefoon 20 - 20000 Hz

Impedantie 32 Ohm
Positie speakers koptelefoon Circumaural

Ruisonderdrukking Nee

Soort magneet Neodymium
Totale harmonische vervorming (THD) 1 procent

Microfoon

Afneembare microfoon Nee
Gevoeligheid microfoon -38 dB

Klapbare microfoon Ja

Microfoon mute Ja
Microfoontype Boom

Microphone direction type Omnidirectioneel

Minimale systeemeisen

Ondersteunde mobiele besturingssystemen Android, iOS

Ondersteunt Windows Ja

Poorten & interfaces

3,5mm-connector Ja

Bluetooth Nee

Connectiviteitstechnologie Bedraad
USB-aansluiting Nee



Prestatie

Aanbevolen gebruik Gamen

Draagwijze Hoofdband

Headset type Stereofonisch
Kleur kabel Zwart

Kleur van het product Zwart

Plug and play Ja
Snoerlengte 1 m

Soort bediening Knoppen

Type product Headset

Verpakking

Type verpakking Doos


