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Comfortabele pc-headset met verlichting
#22447

Comfortabele headset voor pc en laptop, met ledverlichting in continu veranderende kleuren

Eigenschappen
• Comfortabele, lichtgewicht headset met hoogwaardige

geluidskwaliteit
• Ledverlichting in continu veranderende kleuren
• Extra grote en zachte 'over-ear'-kussens voor maximaal comfort
• Zelfverstellende hoofdband
• Volumeregelaar en microfoon geïntegreerd in linkeroorkussen
• Werkt met ALLE pc's en laptops met meegeleverde adapterkabel

Wat zit er in de verpakking
• Headset
• Adapterkabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting
• 3,5mm-microfoonaansluiting
• OF
• Gecombineerde 3,5mm-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon
• USB-poort (voeding voor de ledverlichting)
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All day – every day
De verlichte Trust Lumen-headset is een lichte over-ear
headset voor pc en laptop met zelfstellende hoofdband en
zachte oorkussens die u elke dag van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat kunt gebruiken.

Veelzijdige kwaliteit
De Lumen-headset is ontworpen voor universeel gebruik. Of u
nu naar muziek luistert, een game speelt of met vrienden en
familie aan het Skypen bent, de 50 mm drivers van de hoogste
kwaliteit zorgen voor een rijk geluid.

Ingebouwde microfoon
De ingebouwde microfoon zorgt voor een heldere
spraakkwaliteit en is ideaal voor spraakchats. De
volumeregeling en microfoon zijn in de linkeroorafdekking
geïntegreerd.

Verlicht ontwerp
Geniet van het comfort van deze lichte headset met
zelfstellende hoofdband en extra grote, zachte oorkussens.
Vanwege het hoogwaardige ontwerp is deze headset de
perfecte accessoire voor iedere setup. Van het kleurrijke
LED-ontwerp met voortdurend veranderende kleuren wordt
iedereen blij!
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Universeel gebruik
De Lumen-headset is geschikt voor alle pc’s en laptops met
enkele en dubbele 3,5 mm-aansluitingen (adapter
inbegrepen); u hoeft alleen maar de 2,5 meter lange kabel aan
te sluiten en u kunt aan de slag.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

220 mm

Depth of main product
(in mm)

95 mm Total weight 305 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type 3.5mm, USB

Cable detachable False Cable length main cable 250 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights True Light type LED illumination in

continuously changing
colours

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 50 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Built-in microphone True True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cap construction Closed-back Output channels 2

Impedance 320 Ohm Sensitivity 110 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Volume control

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features USB powered RGB LED's

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Home, Listening to

music
Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows



Lumen Illuminated Headset for PC and laptop

Publicatie datum: 09-07-2019 Artikelnummer: 22447
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/22447
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439224474
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/22447/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2
PRODUCT VISUAL 2

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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