GXT 363 Hawk 7.1 Bass Vibration Headset

#20407

Auscultadores para jogos com surround 7.1

Auscultadores para jogos iluminados, com vibração de graves e som surround 7.1

Características principais

• Som surround virtual 7.1 para uma experiência sonora realista
• Potentes altifalantes de 50 mm com vibração de graves ativa
• Ligação USB para uma reprodução de som e voz de elevada
qualidade
• Confortáveis conchas auriculares em malha
• Telecomando em linha com controlo de volume e silenciador
• Cabo entrançado de nylon antiemaranhamento (3 m)

O que está na caixa
• Auscultadores

• Declaração de conformidade CE
• Guia do utilizador
• Autocolante para jogos
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GXT 363 Hawk 7.1 Bass Vibration Headset
Unique experience with bass vibration
With the GXT 363, you will experience gaming like you have
never done before. The powerful 50mm active bass vibration
speakers create an atmospheric sound feeling. In addition, it
has an excellent sound quality with deep bass. With the
magnificent sound, every single in-game detail can be heard.

Comfortable design
The GXT 363 is designed for long and intense gaming sessions
with its comfortable meshed ear pads. The ear pads fit
around your ear perfectly and help to cancel any noise while
you are playing a battle against or with your friends. As well as
being very comfortable, it has a great design with it’s rough
coating exterior.

Inline remote
The GXT 363 features a 3 meters long anti-tangle nylon
braided cable. The cable includes an extensive inline remote
with volume control, volume mute, microphone mute, bass
vibration control and illumination control.
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GXT 363 Hawk 7.1 Bass Vibration Headset
CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Connector type

USB

Light type

Illuminated sides and
microphone

Pick-up pattern

Unidirectional

Cable length main cable 300 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

7.1

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Microphone included

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Inline

Controls

Mute, volume

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Earcup type

Over-ear

Ear-cap construction

Closed-back

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

112 dB

Active Noise Cancelling

False

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
No

Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Windows

True

Special features

Virtual 7.1 surround sound,
illuminated sides

FEATURES
Software included
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