GXT 444 Wayman Pro Gaming Headset

#23248

Professionele gamingheadset voor eSports

Professionele gamingheadset met hoogwaardige microfoon en passieve geluidsisolatie

Eigenschappen

• Headset die is ontworpen voor eSports op meerdere platforms
• Grote, volledige omsluitende en geluidsisolerende oorkussens
• Hooggevoelige en richtingsgevoelige microfoon met popfilter
• Lichtgewicht, bijna drukloze, zachte, kunstlederen oorkussens en
hoofdband met kussen voor langdurig draagcomfort
• Verstelbare hoofdband en kantelbare oorstukken voor een
perfecte pasvorm
• In-line afstandsbediening met knoppen voor het geluidsvolume
en voor het dempen van de microfoon

Wat zit er in de verpakking
• Headset

Systeem vereisten

• 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en 3,5mm-microfoonaansluiting

• Adapterkabel voor pc

• OF gecombineerde 3,5mm-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon

• Gebruikershandleiding

• OF consolegamepad met 3,5mm-aansluiting

• Gamingsticker
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GXT 444 Wayman Pro Gaming Headset
Goedgekeurd door Esports
Stelt u zich eens voor dat u in de schijnwerpers staat en door
uw publiek wordt toegejuicht: dit is uw kans om de show te
stelen. Of u nu liever games speelt op uw pc, laptop, console
of telefoon, de GXT 444 Wayman zorgt voor de hoogwaardige
geluidservaring van Esports, in welke schijnwerpers u ook
staat.

Geluidsisolerende oorstukken
De Wayman Pro Esports-headset is uitgerust met grote,
geluidsisolerende oorkussens die uw oor volledig omsluiten,
zodat u zich helemaal op uw uitdagingen kunt richten. U
wordt niet afgeleid door uw omgeving terwijl u naar de
geluiden luistert die uit de krachtige luidsprekereenheden van
50 mm komen.

Ultracomfortabele headset
Doordat de oorstukken kunnen worden gekanteld en de
hoofdband kan worden versteld, is de Wayman geschikt voor
iedere gamer. Dankzij het lichtgewicht ontwerp en de bijna
drukloze, zachte, kunstlederen oorkussens kunt u de headset
zonder enig ongemak gedurende lange gamesessies
gebruiken. Bent u klaar om te laten zien wat u kunt?

Hooggevoelige microfoon
De Wayman is voorzien van een hooggevoelige,
richtingsgevoelige microfoon met popfilter, zodat u met een
kristalhelder geluid met uw teamgenoten kunt
communiceren. Bespreek uw strategie en leid uw team naar
de overwinning.
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GXT 444 Wayman Pro Gaming Headset
Veelzijdige verbindingsopties
De headset is ontworpen voor gebruik met meerdere
platforms. Steek de kabel van 1 m in uw gamecontroller of
verleng de kabel eenvoudig met de verlengkabel van 1 m voor
gebruik met uw pc en geniet van een ultiem in-game geluid.
Met de in-line afstandsbediening kunt u het volume
aanpassen en de microfoon dempen wanneer u liever geen
geluid wilt maken.
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GXT 444 Wayman Pro Gaming Headset
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

215 mm

Width of main product
(in mm)

180 mm

Depth of main product
(in mm)

96 mm

Total weight

324 g

Weight of main unit

269 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

Connector type

3.5mm

Connector style

100 cm fixed audio cable,
with 3.5 mm jack , 100 cm
separate adapter cable, 1 x
4-pole to 2 x 3-pole 3.5 mm
jack
Straight

Cable style

Normal

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

Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz

Noise reduction

True

Echo cancellation

False

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

100 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Driver units

2

Microphone

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone False
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GXT 444 Wayman Pro Gaming Headset
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

90 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

3%

Sound pressure level

105 dB

Noise reduction level

15 dB

Foldable

False

Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Microphone mute, volume
control
False

LED indicator functions

No

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Background noise
reduction

True

Software

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable

Special features

Extra long microphone for
perfect placement. High
quality microphone that has
great performance in noisy
areas. Great noise reduction
because of closed earcups
with extra isolation (up to 15
dB)

Daily use, Fortnite, Gaming,
Home, Listening to music,
Noisy environment (e.g.
plane, office)
Nintendo Switch, PS4
Original, PS4 Pro, PS4 Slim,
Xbox One
All devices with 3.5 mm
audio out port

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

CONTROL

LED indicators

PROTECTION
Waterproof

FEATURES

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles

General compatibility
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Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS
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