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Hoogwaardige multi-platform gamingheadset
#23310

Comfortabele, hoogwaardige over-ear gamingheadset, ontworpen voor alle platforms

Eigenschappen
• Hoogwaardige multi-platform gamingheadset
• Robuust ontwerp met metalen onderdelen en afwerking van

hoge kwaliteit
• Grote, zachte en comfortabele over-ear-oorkussens
• Krachtige, actieve luidsprekers van 53mm
• Flexibele, afneembare microfoon en verstelbare hoofdband
• Sluit de headset aan op de gamecontroller om deze met uw

console te gebruiken

Wat zit er in de verpakking
• Headset
• Afneembare audiokabel
• Afneembare audiokabel inclusief in-line

microfoon en bedieningsknop voor mobiele
apparaten

• Verlengkabel (voor pc)
• Plopkap voor microfoon
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting en 3,5 mm-microfoonaansluiting
• OF gecombineerde 3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon
• OF consolegamepad met 3,5 mm-aansluiting
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Voor al uw gamegeluid
Speel al uw games met hoogwaardig geluid: de GXT 414
Zamak-gamingheadset is ontworpen voor gebruik met uw pc,
laptop, console en zelfs mobiele apparaten. Zodra u de
actieve luidsprekers van 53 mm aan hebt gezet, moeten
andere gamers u wel serieus nemen. 

Hoogstaande kwaliteit
De Zamak-headset heeft dankzij het eersteklas ontwerp met
robuuste, metalen onderdelen een hoogwaardige uitstraling.
Het stevige en veelzijdige ontwerp van deze headset is niet
alleen geschikt voor uw pc of console, maar muziek luisteren
of spelletjes spelen op uw mobiele telefoon behoren ook tot
de mogelijkheden.

Voor iedereen
De comfortabele, zachte over-ear-kussens zijn zo ontworpen
dat ze u niet van uw game afleiden. Met de verstelbare
hoofdband kunt u de headset perfect op maat maken.

Flexibele en afneembare microfoon
De Zamak heeft een flexibele microfoon met plopfilter die uw
stem duidelijk opvangt wanneer u met vrienden en
teamgenoten praat. U kunt de microfoon in alle gewenste
richtingen buigen. Gebruikt u de microfoon niet? Dan kunt u
die eenvoudig verwijderen en alleen naar het hoogwaardige
geluid luisteren.
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Veelzijdig gebruik
De headset is ontworpen voor gebruik met meerdere
platforms. Steek de gevlochten nylonkabel 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. Dat is nog niet alles: met de
speciale kabel met in-line microfoon en muziekbediening voor
mobiele apparaten kunt u deze headset zelfs onderweg
gebruiken.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

150 mm Width of main product
(in mm)

185 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm Total weight 314 g

Weight of main unit 273 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 100 cm audio cable, for use
on console (connect to
gamepads) + 100 cm
adapter cable, for use on PC
(connect to headhpone &
microphone connection) +
130 cm inline remote cable,
for use on smartphone
(connect to smartphone,
inline remote has build in
microphone + play/pause
button)

Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable True 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 False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 53 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone True True Wireless Stereo
(TWS)

False
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HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

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

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 64 Ohm Sensitivity 110 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

5 %

Sound pressure level 110 dB Foldable False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 2x 3.5mm adapter cable Special features Detachable cables, Connect
to PC, Console controller or
Smartphone with matching
cable. High quality materials.
,

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, tablet

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

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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