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SHG7980
Εξελιγμένο παιχνίδι

Εκρηκτικά μπάσα
Αυτά τα ειδικά ακουστικά παιχνιδιού προσφέρουν εκρηκτικά μπάσα και καθηλωτικό, ολοζώντανο 

ψηφιακό ήχο, για να νιώθετε όλη τη δράση. Οι βραχίονες που αγκαλιάζουν το αυτί είναι ντυμένοι 

με μαξιλαράκια από δερματίνη, για απόλυτη άνεση στις μακρινές σας αποστολές.

Εκρηκτικά μπάσα
• Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ. για εκρηκτικά μπάσα
• Σύνδεση USB για καθηλωτικό, ολοζώντανο ψηφιακό ήχο
• Ψηφιακά συντονισμένος ήχος για τέλεια εμπειρία παιχνιδιού

Κορυφαία άνεση, για όλες τις αποστολές
• Ελαφριοί βραχίονες που αγκαλιάζουν το αυτί, για άνετο πολύωρο παιχνίδι
• Μαλακά μαξιλαράκια από δερματίνη για άψογη εφαρμογή

Ξεκάθαρες εντολές ανά πάσα στιγμή
• Αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο μικρόφωνο για ξεκάθαρες εντολές
• Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου που φιλτράρει τον περιβάλλοντα θόρυβο
• Ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης και έντασης ήχου για γρήγορη ρύθμιση

Εύχρηστα και βολικά
• USB για γρήγορη και πρακτική σύνδεση



 Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.

Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ. που 
προσφέρουν εκρηκτικά μπάσα και καθηλωτικό, 
ολοζώντανο ψηφιακό ήχο, για να νιώθετε όλη τη 
δράση.

Βραχίονες που αγκαλιάζουν το αυτί, 
για άνετο παιχνίδι

Οι μεγάλοι και ελαφριοί βραχίονες που 
αγκαλιάζουν το αυτί είναι ντυμένοι με μαξιλαράκια 

από δερματίνη, για απόλυτη άνεση στις μακρινές 
σας αποστολές.

Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου

Ρυθμιζόμενο μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου που 
φιλτράρει τον ενοχλητικό περιβάλλοντα θόρυβο.

Ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης και 
έντασης ήχου

Το εύχρηστο, ενσωματωμένο χειριστήριο σίγασης 
και έντασης ήχου επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Ημι ανοιχτό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 500 mW
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Συχνότητα απόκρισης ακουστικών: 20 - 20.000 

Hz
• Αντίσταση ακουστικών: 32 ohm
• Ευαισθησία ακουστικών: 93 dB
• Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου: 100 - 4.000 

Hz
• Αντίσταση μικροφώνου: 2.200 Ohm
• Ευαισθησία μικροφώνου: -44 dB
• Κάψα μικροφώνου: 4 χιλ.

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 2 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: USB
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Ευκολία
• Διακόπτης σίγασης
• Έλεγχος έντασης ήχου

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,7 x 22,7 x 10,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,3833 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,216 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1673 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,9 x 20,5 x 24,3 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,4114 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,648 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,7634 κ.
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

18,1 x 19 x 9,9 εκ.
• Βάρος: 0,216 κ.
•
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