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Auscultadores para jogos
#21461

Auscultadores para jogos almofadados em malha, com microfone flexível e graves potentes, para PC e consolas

Características principais
• Confortáveis conchas auriculares em malha para sessões de

jogo intensas e prolongadas
• Banda ajustável à cabeça e microfone flexível
• Controlo de volume e silenciador do microfone na concha

auricular
• Som de alta qualidade com graves intensos
• Cabo entrançado em nylon de1 m com ligação de múltiplas

finalidades para consola, portátil, telemóvel e tablet
• Cabo adaptador de extensão de 1m para PC

O que está na caixa
• Auscultadores
• Cabo adaptador para PC
• Guia do utilizador
• Autocolante para jogos

Requisitos de sistema
• Ligação de 3,5 mm para auscultadores e ligação de 3,5 mm para microfone
• OU ligação combinada de 3,5 mm para auscultadores/microfone
• OU gamepad de consola de jogos com ligação áudio de 3,5 mm
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Mesh padded gaming headset
Take your gaming to the next level with the GXT 322! This
dynamic headset, specifically made for PC Gaming, is perfect
for your favorite games because of its meshed ear pads,
flexible microphone and powerful bass.

Excellent sound with deep bass
Advanced sound quality in games is getting more and more
important. The GXT 322 takes your gaming to the next level
with its excellent quality sound with deep bass. With the
magnificent sound every single detail can be heard.

Comfortable design
The GXT 322 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.   The 3.5
mm jack is ideal for connecting the headset to your PC,
whether you want to use the headset for PC Gaming or with
your laptop.

Flexible microphone
The GXT 322 Dynamic Headset features a microphone, which
picks up your voice easily while talking to friends. You can
bend the microphone into any position that is best for you.
Not a word will be missed while talking to your team mates
during an important battle!
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Cable style Nylon braided Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Unidirectional

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Microphone included True True Wireless Stereo
(TWS)

False

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Earcup type Over-ear Ear-cap construction Closed-back

Output channels 2 Impedance 32 Ohm

Sensitivity 112 dB Active Noise Cancelling False

CONTROL
Controls on earcap True Controls Microphone mute, volume

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)

Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet

Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

FEATURES
Software included False Accessories Extension cable
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 2

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3
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