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Auscultadores multiplataforma para jogos
#22897

Auscultadores para jogos circum-aurais confortáveis com microfone retrátil e som potente, concebidos para todas as
plataformas

Características principais
• Auscultadores multiplataforma para jogos
• Banda ajustável à cabeça, conchas auriculares articuladas e

microfone retrátil
• Telecomando em linha com controlo de volume e botão

silenciador
• Conchas circum-aurais macias e confortáveis
• Potentes altifalantes ativos de 50 mm
• Cabo entrançado em nylon de1 m com ligação de múltiplas

finalidades para consola, portátil, telemóvel e tablet

O que está na caixa
• Auscultadores para jogos
• Cabo adaptador para PC
• Proteção de vento para microfone
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

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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Power for all
The headset is designed for multiplatform use. Plug the 1m
nylon braided cable into your game controller or extend the
cable easily with the 1m extension cable for use with your PC
and experience ultimate in-game sounds. The Rath is the
sound machine for all your favourite gaming platforms.

Pop in for a chat
The GXT 420 has a retractable microphone with pop filter
which picks up your voice clearly while talking to friends and
teammates. You can bend the microphone into any position
that is best for you. Not a word will be missed while discussing
strategy during a decisive battle!

Comfortable style
The headset has an adjustable headband and swivelling
earcups for that perfect fit. The soft over-earpads will keep
you going comfortably in any game. This is not all, the cable
has an inline remote with different features; a volume control
and mute switch for easy control of your sounds. Simply listen
to those victorious sounds!
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GERAL
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

197 mm

Depth of main product
(in mm)

98 mm Weight of main unit 354 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes, Y-cable converter
100cm (1 x 4 pole female to
2 x 3 pole male converter
cable)

Connector type 3.5mm

Connector style Curved Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Unidirectional

Frequency response
microphone

20 - 20000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups True Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

Sensitivity 118 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Sound pressure level 103 dB

Foldable True
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for 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, Linux,
Mac OS, Windows, iOS
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 2

PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3
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