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Draadloze 7.1-surround gamingheadset
#23366

The Division 2-gamingbundel, inclusief draadloze gamingheadset met 7.1-surroundgeluid, The Division 2-gamingvoucher
(standaard editie) en muismat in gelimiteerde oplage

Eigenschappen
• Virtueel 7.1-surroundgeluid voor een realistische geluidservaring
• Krachtige luidsprekerunits van 50 mm
• Draadloos bereik tot 15 m
• Oplaadbare batterij, tot 18 uur speeltijd
• Zachte en comfortabel over-ear pads
• Ingebouwde microfoon en hoofdband die zichzelf verstelt

Wat zit er in de verpakking
• Headset
• Muismat
• Gebruikersgids
• USB-zender
• Audiokabel van 1 m
• Verlengkabel van 1 m
• Micro-USB-oplaadkabel
• Gamingsticker
• Voucher voor de standaardeditie van de

game The Division 2 (aanbieding geldt tot:
19-03-2020 - alleen EMEA)

Systeem vereisten
• Windows 10, 8, 7
• USB-poort
• PS4
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The Division 2-gamingvoucher
Met de draadloze Trust GXT 393 Magna 7.1-surroundgeluid
gamingheadset ervaart u uw game zo veel intenser, ongeacht
of u de headset aansluit op uw pc, laptop of console. Bij deze
speciale gamingbundel krijgt u een gratis voucher voor de
standaardeditie van de digitale pc-game The Division® 2 van
Ubisoft en een speciale muismat. Alle actieve Division-agents
kunnen nu het Capitol redden met bijpassende gaminggear.

Solide geluid
Games zijn zo veel meer dan alleen fraaie beelden. Luister
naar het geluid van uw games met deze prachtige
geluidsmachine. Met de draadloze Trust GXT 393 Magna
7.1-surroundgeluid gamingheadset ervaart u uw game zo veel
intenser, of u de headset nu aansluit op uw pc, laptop of
console. Zwaarbevochten overwinningen en dramatische
verliezen horen nu eenmaal bij elke gamingcarrière. Gun uzelf
het solide geluid van de 50mm-luidsprekereenheden, zodat u
elke situatie meesterlijk aankunt. Het virtuele
7.1-surroundgeluid zorgt ervoor dat u zich volledig bewust
bent van alles wat er om u heen gebeurt: wees elke beweging
van uw vijand een stap voor!

Gamingervaring zonder kabels
De headset werkt draadloos binnen een straal van 15 meter.
Sluit de USB-receiver gewoon aan op uw pc, laptop of PS4 en
u kunt direct victorie kraaien. U hoeft zich geen zorgen te
maken over een lege headset tijdens lange gamingsessies. U
kunt tot 18 uur achter elkaar gamen zonder de
Magna-gamingheadset tussendoor op te hoeven laden.
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Plug & Play
Deze headset wordt geleverd met een audiokabel van 1 meter
met een 3,5mm-miniconnector en een verlengkabel van 1
meter om een bekabelde verbinding te maken. Zo kunt u de
headset op al uw apparaten aansluiten, zoals uw pc, laptop,
Xbox, PlayStation of Switch. In het pakket bevindt zich ook een
micro-USB-kabel om de headset op te laden.

Verlichte communicatie
Deze Magna-headset heeft een sterk, solide en slank ontwerp.
De ingebouwde microfoon en geïntegreerde blauwe
LED-verlichting aan de zijkanten van de headset maken uw
gaminginstallatie helemaal af. De microfoon maakt
kraakheldere communicatie mogelijk. Veel plezier met uw
vrienden en het verbeteren van de gametactiek van uw team.

Duurzaam comfort
De headset wordt geleverd met zachte en comfortabel
over-ear-oorkussens. Op de oorschelpen bevindt zich de
volumeregeling, een keuzeknop voor de audiomodus en een
schakelaar om volume/microfoon te dempen. Ook hoeft u de
hoofdband niet te verstellen. Dankzij de elasticiteit ervan past
de headset altijd goed op uw hoofd.

Muismat in gelimiteerde oplage
Het pakket bevat een muismat in gelimiteerde oplage in de
stijl van The Division 2 waarmee u uw gaminginstallatie
compleet kunt maken. De rubberen anti-sliponderkant en
oppervlaktextuur bieden optimale nauwkeurigheid voor alle
muisgevoeligheden en -sensoren. U bent nu klaar om
ongehinderd de wereld van The Division 2 te ontdekken.
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The Division 2
Tom Clancy’s The Division® 2 is ontwikkeld door Ubisoft
Massive en dezelfde teams die Tom Clancy’s The Division®
hebben uitgebracht. De game is een online, open world action
shooter RPG die zich afspeelt in een instortend en verdeeld
Washington, D.C. De speler kan zich door een groot aantal
prachtige, iconische en realistische omgevingen bewegen en
zichzelf verliezen in het realisme, rijke RPG-systemen en snelle
actie. Speel alleen of werk samen met een team van maximaal
vier spelers om een groot aantal activiteiten uit te voeren, van
de hoofdopdracht en PvP-potjes tot de Dark Zone, waarin
alles kan gebeuren.   Algemene Voorwaarden (Engels) van
toepassing.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

220 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

117 mm Total weight 319 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Cables included 1 x 100 cm - 3.5mm Jack
4-pole (male) to 3.5 mm Jack
4-pole (male) , 1 x 100 cm -
Y-splitter cable , 1 x 80 cm -
USB Charging cable

Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 15 m

GAMING
Designed for gaming True

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Microphone mute, sound
mute, volume

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

HEADPHONE
Earcup type Over-ear Output channels Virtual 7.1

Impedance 32 Ohm Sensitivity 101 dB

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - music 12 hours

LIGHTING
Light type Red LED illuminated sides
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AUDIO
Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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