AKCIÓS TERMÉKEK : BML GameGod Bruiser

BML GameGod Bruiser

A Cseh LAMAX Electronics-hoz tartozó BML termék, a megszokott LAMAX min?séggel. BML GameGod Bruiser Élje át az igazi gamer élményt
a BML GameGod Bruiser fejhallgatóval. A Bruiser fejhallgató ideális választás olyan gamereknek akik fejhallgatóval szeretnek játszani. A
narancs fekete színkombináció egyértelm?en jelzi, hogy ez bizony egy igazi harcoshoz ill? gear.

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Változat ár módosító:
Alapár áfával együtt: 6 990 Ft
Ár kedvezménnyel: 5 504 Ft
Ár: 6 990 Ft
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Fogyasztói ár áfa nélkül: 5 504 Ft
Kedvezmény:
Áfa összege: 1 486 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás
Stílusos és kényelmes
A modern megjelenés és a vastagon párnázott kialakításnak köszönhet?en tartós használatkor is kényelmes viselet. A küls? zajok sz?résekor a tervez?k nem ismertek kompromisszumot. A fejhallgató minden irányban állítható, így a küls? zajok teljesen kisz?rhet?k. A 40mm-es nagy érzékenység? hangszórók tökéletes és részletes hangzást biztosítanak.
Tiszta hangzás, zaj nélkül
A BML GameGod Bruiser beépített, és állítható mikrofonja széles frekvenciasávja 50 – 10 000 Hz, így a csapattársak kizárólag a játékos hangját fogják hallani, zavaró környezeti zajok nélkül. A mikrofon paraméterei nem csak játék közben jönnek jól, de a tökéletes hangzás Skype beszélgetéskor is jól jön.
Kényelmes vezérlés
A fejhallgató 3.5 mm jack csatlakozókkal rendelkezik. A 2.4 m kábelnek köszönhet?en a szabadságérzet tökéletes. A kábelen található vezérl?vel pedig bármikor elnémítható a mikrofon. A szövettel meger?sített kábel a legkeményebb teszteket is kibírja, legyen az akár a gurulós szék görg?je.

Ikonok:
Tiszta hangzás
Precíz hangok
A tökéletes hangoknak köszönhet?en szinte a játékban érezheti magát. Tökéletes zajszírés, és kiváló hangzás.
240 cm kábel
2.4 m kábel
A hosszú, meger?sített kábelnek köszönhet?en a GameGod Bruiser használata közben nem fogja helyhez kötve érezni magát.
Vezérlés
Egyszer? vezérlés
Nincs szükség billenty?kombinációkra. A hanger egyszer?en beállítható a kábelen található vezérl?r?l, a mikrofon pedig ugyan onnan elnémítható. Minden kéznél van.
Érzékeny mikrofon
Mindig kapcsolatban
A forgatható mikrofonnak köszönhet?en minden egyes hangot tökéletesen fog hallani a teljes csapat.

M?szaki jellemz?k
Csatlakozó típusa: 2 X 3,5 mm Jack
Kábelhossz: 240 cm
Súly: 250 g
Audió tulajdonságok
Mágnes mérete: 40 mm
Frekvenciatartomány: 20 – 22 000 Hz
Érzékenység: 98 ±3 dB
Mikrofon tulajdonságok
Érzékenyésg: 58±3 dB
Frekvenciasáv: 50 – 10 000 Hz
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