Lumen Illuminated Headset for PC and laptop

#22447

Auscultadores confortáveis iluminados para PC

Auscultadores confortáveis iluminados para PC e computador portátil, com iluminação LED em constante mudança de
cor

Características principais

• Auscultadores leves e confortáveis com som de alta qualidade
• Iluminação LED em constante mudança de cor
• Auriculares em esponja extragrandes e macios para máximo
conforto
• Suporte de cabeça auto ajustável
• Controlo de volume e microfone integrado no auricular
esquerdo
• Funciona com todos os PCs e portáteis com o cabo de
adaptador incluído

O que está na caixa
• Auscultadores

Requisitos de sistema

• Ligação de 3,5 mm para auscultadores

• Cabo adaptador

• Ligação de 3,5 mm para microfone

• Guia do utilizador

• OU
• Ligação combinada de 3,5 mm para auscultadores/microfone
• Porta USB (para alimentar a iluminação LED)
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Lumen Illuminated Headset for PC and laptop
All day – every day
The Trust Lumen Illuminated Headset is the over-ear headset
for PC and laptop with lightweight design, self-adjusting
headband and soft ear cushions for comfortable every day all day use.

Sound quality
The Lumen headset is made for universal use. Whether
listening to music, playing a game or Skyping with family and
friends, the 50mm premium quality drivers make sure you’ll
have a rich sound experience.

Built-in microphone
The built-in microphone provides a clear speech quality; ideal
for voice chats. The volume control and microphone are
integrated into the left ear cap.

Illuminated design
Enjoy the comfort of this lightweight headset with its
self-adjusting headband and extra-large, soft over-ear
cushions. Because of its quality design, this headset is the
perfect accessory to finish any set-up and its colourful LED
design with continuously changing colours will brighten up
any day!
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Lumen Illuminated Headset for PC and laptop
Universal use
The Lumen headset is made for all PCs and laptops with
single and dual 3.5mm connections (adapter included), simply
plug in the 2.5m cable and you’re good to go.
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GERAL
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

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

3.5mm, USB

Cable detachable

False

Cable length main cable 250 cm

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

True

Light type

LED illumination in
continuously changing
colours

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

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

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

Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Volume control

MICROPHONE

AUDIO

HEADPHONE

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
Compatible Consoles

Daily use, Home, Listening to Compatible Device Types Laptop, pc
music
No
Compatible Software
Chrome OS, Mac OS,
Platforms
Windows
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