
GXT 408 Cobra Multiplatform Gaming Earphones

Publicatie datum: 12-07-2019 Artikelnummer: 23029
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23029
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439230291
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23029/materials

Multi-platform gaming-oortelefoon
#23029

Gaming-oortelefoon met dubbele microfoon, geschikt voor alle platforms

Eigenschappen
• Multi-platform gaming-oortelefoon
• Verwijderbare microfoonstang voor gaming
• Afstandsbediening in de draad met geïntegreerde microfoon

voor mobiel gebruik
• Krachtige, actieve luidsprekers van 10mm
• Kabel van 1,2 m met multifunctionele verbinding voor consoles,

laptops, telefoons en tablets
• Verlengkabel voor pc van 1,4m

Wat zit er in de verpakking
• Gamingoortelefoon
• Microfoonstang
• 2 extra sets van oordopjes
• Adapterkabel voor pc
• Harde hoes
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en 3,5mm-microfoonaansluiting
• OF gecombineerde 3,5mm-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon
• OF consolegamepad met 3,5mm-aansluiting
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Geschikt voor alle platforms
Het maakt niet uit of u games speelt op een console, op een
pc of op uw telefoon, het scherpe geluid van de
gaming-oortelefoon GXT 408 Cobra is er voor alle spelers,
ongeacht het platform waarop u speelt. De extra grote en
krachtige actieve luidsprekers van 10 mm vormen de
levensader naar alle favoriete geluiden van uw
gamingplatforms.

Over de microfoon
Deze oortelefoon wordt geleverd met een microfoonstang
voor in-game gesprekken. Wil u onderweg naar muziek
luisteren of een oproep aannemen? U kunt eenvoudig
schakelen tussen de gamemodus en de muziekmodus door
de microfoonstang weg te halen. De in-line microfoon neemt
het probleemloos over. Met behulp van de in-line
afstandsbediening kunt u eenvoudig door uw muziek
bladeren en het volume aanpassen.

Beschermende hoes
De Cobra-oortelefoon zit opgerold in een hoogwaardige,
compacte hoes met een harde buitenkant. Zo is uw
oortelefoon onderweg veilig opgeborgen wanneer u hem niet
gebruikt.

Kabel aansluiten
De Cobra-oortelefoon is ontworpen voor gebruik op
meerdere platforms. Sluit de kabel van 135 cm aan op uw
gamecontroller, laptop, telefoon of tablet, of maak de kabel
eenvoudig langer met de verlengkabel van 80 cm voor gebruik
met uw pc en geniet van een ultiem in-game geluid.
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Losgaan met gamen
Het pakket bevat oorschelpen in drie formaten, zodat u zeker
weet dat de oordopjes perfect passen. De flexibele rubberen
oorbeugels houden de oortelefoon stevig op zijn plaats. Dus
of u nu helemaal los gaat achter uw pc of console of
onderweg op uw telefoon een vijand verslaat, u kunt altijd
comfortabel genieten van de overwinningsgeluiden.
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ALGEMEEN
Total weight 32 g Weight of main unit 19 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cables included 1.35 m cable for console,

laptop, phone and tablet, 3.5
mm jack 4-pole male , 80 cm
extension adapter cable for
PC, 4-pole to 2x 3-pole
conversion cable

Connector type 3.5mm Connector style Curved

Cable style Normal Cable detachable False

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 10 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included True Detachable microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity -40 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

3 %

Foldable False
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Play controls LED indicator functions N/a

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Dual microphones. ,
Including 1 set of extra
earhooks , Including 2 sets
of extra earplugs (1x large,
1x small) , Including carry
case to store earplugs &
accessoires

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Fortnite, Gaming,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, 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 VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1 PRODUCT EXTRA 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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