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Auscultadores para PC
#20180

Auscultadores estereofónicos de alta qualidade com microfone ajustável e conchas auriculares almofadadas
extragrandes para máximo conforto

Características principais
• Funciona com TODOS os PCs e portáteis
• Para música e aplicações de conversação de voz como o Skype
• Som de alta qualidade com graves intensos
• Conchas auriculares extragrandes e macias para máximo

conforto
• Suporte de microfone rotativo
• Banda de cabeça ajustável

O que está na caixa
• Auscultadores
• Cabo conversor para PC
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com 1 entrada/saída de áudio de 3,5 mm
• ou
• PC ou portátil com entrada e saída de áudio de 3,5 mm
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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