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Gamingheadset
#22797

Comfortabele over-ear gamingheadset met lichtgewicht ontwerp en ventilatie

Eigenschappen
• Krachtige luidsprekerunits van 40 mm
• Lichtgewicht ontwerp met zachte en comfortabel over-ear pads
• Open, geventileerde oorschelpen om u koel te houden tijdens

lange gamingsessies
• Verwijderbare, draaibare microfoon en verstelbare hoofdband
• Extra kabel met in-line microfoon en universele afstandsknop

voor gebruik met laptop en telefoon/tablet
• Sluit de kabel aan op de gamecontroller om deze met consoles

te gebruiken

Wat zit er in de verpakking
• Headset
• Kabel van 1 m met microfoonstang en in-line

afstandsbediening voor gaming
• Kabel van 1 m met in-line microfoon voor

mobiel gebruik
• Conversiekabel van 1 m voor pc
• Gebruiksaanwijzing
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Windows 10, 8, 7
• 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting
• 3,5mm-microfoonaansluiting
• Of:
• Gecombineerde 3,5mm-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon
• Of:
• Consolegamepad met 3,5mm-aansluiting
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Krachtig geluid
Met de GXT 333 Goiya-headset beweegt u met de snelheid
van de wind door uw games. Deze comfortabele,
over-ear-gamingheadset met een lichtgewicht, half open
ontwerp kan worden aangesloten op uw pc, console,
smartphone of tablet. De Goiya is uitgerust met krachtige
40mm-luidsprekereenheden die alle details direct
overbrengen. Met zijn gedetailleerde geluid weet u snel waar
de vijand zich schuilhoudt, zodat u deze kunt verrassen met
uw aanvalskreten.

Houd uw hoofd koel
De Goiya heeft een speciaal, lichtgewicht ontwerp met zachte
en comfortabele over-ear-oorkussens en een verstelbare
hoofdband. De half open oorschelpen houden u koel tijdens
verhitte gamingsessies.

Aansluiten en bedienen
Met de draaibare microfoon kunt u met uw teamgenoten
praten alsof u zich in dezelfde ruimte bevindt. Dankzij zijn
heldere geluid kunt u erop vertrouwen dat u niet meer wordt
verslagen als gevolg van enige miscommunicatie! Deze
headset heeft een geïntegreerde afstandsbediening met
volumeregeling en een functie om de microfoon te dempen. U
kunt er uw gaminggeluiden direct mee bedienen. Sluit de
headset via de kabel van 1 m aan op uw console of gebruik de
verlengkabel van 1 m om de headset gemakkelijk op uw pc
aan te sluiten.

Goiya onderweg
Daarnaast kunt u de extra meegeleverde kabel van 1 meter
gebruiken in combinatie met een microfoon in de kabel. Sluit
de Goiya aan op uw smartphone en neem ze samen overal
mee naartoe.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm Weight of main unit 255 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 4 pole cable (1m) incl. Mic
and Remote, detachable
from headset. , 4 pole
female to 2x3.5mm male
(1m) adapter.

Connector type 3.5mm

Cable style Nylon braided Cable detachable True

Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone True True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Open back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 99 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Foldable False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Noise reduction False

Echo cancellation False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable,
microphone

Special features Semi-open Over ear cups ,
Flexible Microphone boom ,
Lightweight design ,
Detachable cable , Inline
remote , Adjustable
headband ,

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

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

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

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

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS



GXT 333 Goiya Gaming Headset

Publicatie datum: 31-10-2019 Artikelnummer: 22797
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/22797
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439227970
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/22797/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

