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USB-gamingmicrofoon met LED-verlichting
#23800

USB-gamingmicrofoon met LED-verlichting met flexibele hals

Eigenschappen
• USB-gamingmicrofoon met flexibele zwanenhals
• Ideaal voor gebruik met Twitch, YouTube of gesprekken tijdens

het gamen
• Stijlvolle voet met LED-verlichting en gemakkelijk te bereiken

dempknop
• LED-indicator: lampje brandt wanneer de microfoon actief is en

is uit wanneer de microfoon is gedempt
• Compact formaat: neemt weinig plaats op je bureau in
• Rubberen antislipvoetjes bieden stabiliteit

Wat zit er in de verpakking
• USB-microfoon

Systeem vereisten
• Pc of laptop met USB-poort
• Windows 10, 8 of 7
• Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• Chrome OS
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Compacte gamingmicrofoon
Laat jezelf horen, door je volgers of je teamgenoten. De Zabi
USB-gamingmicrofoon met LED-verlichting is een handige
microfoon voor op je bureau die je geluid optimaal vastlegt en
streamt. Deze microfoon is klein van formaat maar groot qua
functionaliteit en stijl. De microfoon heeft enkele handige
kenmerken in zijn ontwerp. Opnemen, streamen of
spraakchatten is met deze microfoon namelijk een fluitje van
een cent.

Gemakkelijk praten
Jazeker, want je neemt gemakkelijk nieuwe content op, geeft
je teamgenoten instructies tijdens het gamen of leidt
gemakkelijk een onlinevergadering; de Zabi voorziet in al je
behoeften op het gebied van streaming, gamen en opnemen.
Als je merkt dat je handen met je meepraten, zorgt de
antislipsteun met LED-verlichting voor een hoge mate van
stabiliteit. En met de mute-knop kun je de microfoon
gemakkelijk dempen als je een tijdje niet gehoord wilt
worden.

Slimme functies
De Zabi's beschikken over alle functies die je van een
bureaumicrofoon mag verwachten, waardoor hij super soepel
te bedienen is. Dankzij de flexibele nek kan de microfoon in
elke stand worden gezet, zodat je hem gemakkelijk kunt
neerzetten als je wilt chatten, op welke locatie dan ook.
Bovendien wordt de microfoon geleverd met een USB-kabel
van 1,4 m, zodat je hem op elke hoek van je bureau kunt
neerzetten. Het LED-lampje op de knop geeft aan wanneer je
hoorbaar bent; het lampje brandt als de microfoon actief is en
is uit als je opnamegeluid gedempt is.
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ALGEMEEN
Application Desktop, Home, Indoor Height of main product

(in mm)
300 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

125 mm

Total weight 140 g Weight of main unit 110 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type USB

Cable length main cable 140 cm

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Sampling rate 16bit, 48kHz Signal-to-noise ratio 58 dB

Noise reduction False Echo cancellation False

MOUNT
Type of stand Built-in desk stand

AUDIO
Frequency response 100 - 10000 Hz

HEADPHONE
Sensitivity 38 dB Sound pressure level 26 dB

CONTROL
Controls Mute

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox

Series X
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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