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Sodrūs žemieji dažniai
Šios specialios žaidimams pritaikytos ausinės atkuria itin sodrius žemuosius dažnius ir tikslų 
bei natūralų skaitmeninį garsą, todėl tikrai pasijusite įvykių sūkuryje. Ausinių kaušeliai su 
dirbtinės odos pagalvėlėmis leidžia jas patogiai nešioti net ir naudojantis ilgai.

Sodrūs žemieji dažniai
• Galingi 40 mm garsiakalbiai perteikia sodrius žemuosius dažnius
• USB ryšys – perteikiamas apgaubiantis, realistiškas skaitmeninis garsas
• Skaitmeniniu būdu suderintas garsas sustiprins žaidimo įspūdžius

Puikus komfortas bet kada
• Ant ausų uždedama lengva konstrukcija – didesnis komfortas žaidžiant
• Puikiai priglundančios minkštos dirbtinės odos pagalvėlės

Aiškios komandos bet kurioje situacijoje
• Atjungiamas ir reguliuojamas mikrofonas – galėsite aiškiai perduoti komandas
• Triukšmus slopinantis mikrofonas filtruoja fono triukšmus
• Greitas reguliavimas ant laido įrengtais nutildymo ir garsumo valdikliais

Lengvos ir patogios
• Greitas ir patogus prijungimas per USB jungtį



 40 mm neodimio garsiakalbiai

Galingi 40 mm garsiakalbiai perteikia sodrius 
žemuosius dažnius ir apgaubiantį, tikrovišką 
skaitmeninį garsą, todėl galite jausti visą veiksmą.

Ant ausų uždedama konstrukcija 
užtikrina komfortą žaidžiant

Šių „Philips“ ausinių lengva ant ausų dėvima 
konstrukcija tiksliai ir patogiai priglunda prie ausies. 
Minkštos pagalvėlės suteiks daugiau komforto, 
nejausite karščio.

Triukšmus slopinantis mikrofonas

Reguliuojamas triukšmus slopinantis mikrofonas 
filtruoja erzinančius fono triukšmus.

Ant laido įrengtas nutildymo ir garsumo 
valdiklis

Patogiais ant laido įrengtais nutildymo ir garsumo 
valdikliais galima greitai reguliuoti.
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Specifikacijos
Konstrukcija
• Dėvėjimo stilius: Ausinės

Garsas
• Akustinė sistema: Pusiau atvira
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 500 mW
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Ausinių dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Ausinių pilnutinė varža: 32 omai
• Ausinių jautrumas: 93 dB
• Mikrofono dažnių diapazonas: 100–4 000 Hz
• Mikrofono pilnutinė varža: 2,2 tūkst. omų
• Mikrofono jautrumas: -44 dB
• Mikrofono kasetė: 4 mm

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 2 m
• Jungtis: USB
• Laido tipas: Varinė

Patogumas
• Nutildymo jungiklis
• Garsumo reguliatorius

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• EAN: 87 12581 62616 7
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,7 x 26 x 10,6 cm
• Bendras svoris: 0,383 kg
• Grynasis svoris: 0,216 kg
• Pakuotės svoris: 0,167 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Outer carton (L x W x H): 32,9 x 20,5 x 24,3 cm
• Bendras svoris: 1,4114 kg
• Grynasis svoris: 0,648 kg
• Pakuotės svoris: 0,7634 kg
• GTIN: 1 87 12581 62616 4

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

18,1 x 19 x 9,9 cm
• Svoris: 0,216 kg
•
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