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Microfone gaming
#23467

Microfone gaming pescoço de ganso flexível para chats de voz enquanto joga

Características principais
• Microfone pescoço de ganso flexível
• Botão silenciador de fácil acesso
• Ideal para utilizar com Twitch, YouTube ou em chats de voz

enquanto joga
• Base antiderrapante grande para maior estabilidade
• Cabo de 1,7 m com ligação de 3,5 mm para microfone

O que está na caixa
• Microfone
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com uma ligação de 3,5 mm para microfone
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The Handy and Stylish Desk Gadget
Small in size and price, but big in functionality and style, the
Nepa Analogue Gaming Microphone makes for a very handy
desk gadget. A few convenient little design details make
recording or voice chatting a breeze.

Smooth Operation and Conversation
The Nepa’s got all the features you’d want from a desk mic –
and nothing that you don’t need. That’s what makes it so
super smooth to operate. Its flexible neck can be bent in any
position so that you can comfortably settle down for a chat,
and with a 1.7m cable, you can set up the Nepa in any corner
of your desk.

Perfect Design to Record and Chat
Record your podcast or host an online meeting – use Nepa
with Twitch, YouTube or voice chats whilst gaming. If you find
that your hands do a lot of the talking, the non-slip base will
ensure utmost stability and you can use the easily-accessible
mute button if you need to discuss something in private.
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GERAL
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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