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Gamingmicrofoon
#23467

Gamingmicrofoon met flexibele arm; voor gesprekken tijdens het gamen

Eigenschappen
• Flexibele microfoonnek
• Eenvoudig toegankelijke dempknop
• Ideaal voor gebruik met Twitch, YouTube of gesprekken tijdens

het gamen
• Grote antislipvoet voor stabiliteit
• Kabel van 1,7 m met microfoonaansluiting van 3,5 mm

Wat zit er in de verpakking
• Microfoon
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Pc of laptop met microfoonaansluiting van 3,5 mm
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De handige en stijlvolle bureaugadget
Klein van formaat en in prijs, maar groot in functionaliteit en
stijl. De Trust Nepa Analoge Gamingmicrofoon is een heel
handige gadget voor op je bureau. Met een paar slimme
designdetails zorgt de Nepa ervoor dat opnames maken en
online gesprekken voeren nu wel heel gemakkelijk wordt.

Makkelijk in gebruik en gesprek
De Nepa heeft alles wat je van een bureaumicrofoon verwacht
– en niets dat je niet nodig hebt. Daarom is hij zo fijn in
gebruik. Zijn flexibele nek kan in elke positie gebogen worden
zodat je comfortabel gesprekken kunt voeren, en met zijn 1,7
meter lange kabel kun je de Nepa in elke hoek van je bureau
opstellen.

Ontworpen voor opnames en voice chat
Neem je podcast op of host een online meeting – gebruik
Twitch, YouTube of praat tijdens het gamen. Als je veel
gebaart tijdens het praten, zorgt de antislipvoet voor optimale
stabiliteit en je kunt de snelle dempknop gebruiken als je iets
privé wilt bespreken.
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ALGEMEEN
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
335 mm

Width of main product
(in mm)

122 mm Depth of main product
(in mm)

139 mm

Total weight 165 g Weight of main unit 165 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Cable length main cable 175 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Built-in desk stand

AUDIO
Frequency response 50 - 10000 Hz

HEADPHONE
Impedance 2200 Ohm Sensitivity -38 dB

Sound pressure level 58 dB

CONTROL
Controls Microphone mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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