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Multi-platform gamingheadset
#23799

Over-ear gamingheadset voor meerdere platforms met een krachtig geluid en opvouwbare microfoon

Eigenschappen
• Multi-platform gamingheadset, geschikt voor pc, laptop, mobiele

apparaten en alle consoles
• Geniet van een volle, diepe geluidsweergave dankzij de krachtige

50mm-luidsprekereenheden
• Comfortabel om te dragen tijdens lange gamingsessies dankzij

oorkussens met ademend materiaal
• In-line afstandsbediening met volumeregeling en

dempschakelaar voor de microfoon
• Opvouwbare microfoon met instelbare, flexibele

microfoonstang
• Gevlochten kabel (1 m) wordt rechtstreeks aangesloten op

gamecontrollers, verlengsnoer (1 m) voor pc

Wat zit er in de verpakking
• Headset
• Verlengsnoer met adapter

Systeem vereisten
• Gecombineerde aansluiting voor headset/microfoon
• of
• 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting
• 3,5mm-microfoonaansluiting
• of
• Consolegamepad met 3,5mm-aansluiting
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De echte ervaring
Graphics zijn geweldig, maar audio is alles. Om te overwinnen,
moet je op je gehoor kunnen vertrouwen. Van de positie van
je tegenstanders tot de hulpkreet van je teamgenoten, de
Trust Gaming GXT 437 Ward geeft je de echte ervaring.
Dankzij de 50mm-luidsprekereenheden,
in-line-afstandsbediening, flexibele microfoonstang en de
oorkussens van ademend materiaal, heb je alles tot je
beschikking om te winnen, ongeacht het apparaat waar je op
speelt

Groots geluid
De Ward heeft twee 50mm-luidsprekereenheden om je een
geluidservaring te geven zoals je nog nooit eerder hebt
gehoord. Deze grote drivers hebben een bereik van 20 tot
20.000Hz, waardoor je alles hoort wat je vijand jouw kant op
gooit. Van de overdonderende bas van een verre explosie, tot
het gefluit van voorbij suizende kogels, de Trust GXT 4371
doet het gewoon.

Wees gehoord
Teamwerk is belangrijk; zorg dat je gehoord wordt. De Trust
Ward heeft een flexibele microfoon die ervoor zorgt dat je
team jouw commando’s hoort. En als je even niet gehoord wilt
worden, dan demp je de microfoon met de
in-line-afstandsbediening. Met dezelfde controls pas je het
volume aan, dus je hebt volledige controle over het spel. 

Altijd te gebruiken
Omdat deze headset gebruik maakt van ademende
oorkussens, doe je het nooit meer af. Het houdt je oren koel,
zelfs als je de Ward urenlang gebruikt. Daarom is het zo
handig dat deze headset multiplatform is en het werkt op elk
apparaat met een 3,5mm-minijackuitgang, zoals je
gameconsoles. Plug het in een mobiel apparaat met deze
aansluiting of gebruik de meegeleverde verlengkabel om het
op de pc te gebruiken. De Ward doet het allemaal.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

19 mm Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 320 g

Weight of main unit 280 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1m adapter cable Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Cloth material Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity -38 dB

Total harmonic
distortion

1 % Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False

CONTROL
Remote control Wired Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False
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PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Adapter cable

COMPATIBILITY
Suitable for Gaming Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc

Compatible Consoles Nintendo Switch, Nintendo
Switch Lite, PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Every device with a 3.5mm
jack audio output
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1
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