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#17028
Conjunto de conversação com câmara Web e auscultadores com microfone para conversação cibernáutica e
videoconferência

Características principais
• Conjunto de conversação com câmara Web e auscultadores com

microfone para conversação cibernáutica e videoconferência
• Auscultadores:
• Funciona com todos os PCs e portáteis
• Comando de volume em linha
• Confortáveis, almofadados e ajustáveis à cabeça
• Cabo de 1,8 metros

O que está na caixa
• Auscultadores
• Webcam
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Ligação de 3,5 mm para auscultadores
• Ligação de 3,5 mm para microfone
• Porta USB
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

CORES
Exis Chatpack - black
17028

Exis Chatpack - Green
17241

Exis Chatpack - Pink
17244
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