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Auscultadores com vibração de graves
#21302

Auscultadores iluminados para jogos, com vibração de graves

Características principais
• Potentes altifalantes de 40 mm com vibração de graves ativa
• Conchas auriculares almofadadas macias e confortáveis e banda

da cabeça autoajustável
• Controlo de volume, botão silenciador do microfone e botão de

ligar/desligar vibração integrados
• Ligação USB para um som cristalino e conversação sem

distorção
• Cabo extra longo de 3 metros
• Laterais iluminadas

O que está na caixa
• Auscultadores
• Guia do utilizador
• Autocolante para jogos
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40mm active bass vibration speaker units
With the powerful 40mm active bass vibration speakers, you
can hear every single in-game detail clearly, putting you right
in the middle of the action. You will hear your opponent
approaching and bullets flying around. The vibration drivers
give an extra powerful deep bass effect.

Illuminated sides
Both sides of the headset and the microphone can be
illuminated with built in LEDs and look great in the dark or
combined with the rest of your illuminated gaming gear.

Integrated control possibilities
All controls of the GXT 353 are conveniently integrated in the
ear pad. Easily adjust the volume with just a click of a button
or quickly mute the microphone when you need some
privacy. You can also turn the vibration function of the
headset on or off whenever you like.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 300 cm

GAMING
Designed for gaming True

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Microphone included True

HEADPHONE
Earcup type Over-ear Impedance 32 Ohm

Sensitivity 120 dB

LIGHTING
Light type Illuminated sides

CONTROL
Controls on earcap True Controls Microphone mute, vibration,

volume

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Special features Illuminated sides
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