
Rydo On-Ear USB Headset

Data de publicação: : 12-09-2022 Número do artigo: 24133
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24133
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439241334
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24133/materials

Auscultadores USB circum-aurais
#24133

Auscultadores USB circum-aurais compactos com conchas macias e banda ajustável à cabeça

Características principais
• Compacto para um visual subtil durante as videochamadas
• Design confortável com conchas macias em imitação de couro
• A banda ajustável à cabeça permite que qualquer pessoa utilize

facilmente estes auscultadores
• Nitidez digital do discurso e qualidade de áudio por USB
• Microfone ajustável que se pode colocar em várias posições
• O cabo de 1,8 m garante maior liberdade de movimentos

durantes as chamadas

O que está na caixa
• Auscultadores
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Porta USB
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Look good, feel good
The Rydo headset is compact and comfortable – with soft
leatherette ear cushions and a professional, subtle look that’s
ready for hours of work.

Head start
An adjustable headband lets you fine-tune your headset, so
you can stay productive, efficient, and comfortable in your
longest (and most boring) meetings.  

Speak up
An adjustable microphone with clear, digital speech and audio
quality ensures that your ideas are heard – no matter where
you’re working.

Work your way
A 1.8m cable provides you with freedom to move, while inline
controls allow easy adjustment of volume and microphone
mute settings. Plus, plug-and-play capability helps instantly
connect you with your colleagues.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Connector style Straight Cable style Nylon braided

Cable detachable False Cable length main cable 180 cm

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 14000 Hz

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 24 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Sensitivity 105 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

5 % Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Noise reduction False Background noise

reduction
False

Software False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Mute, volume LED indicators False
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SIZE & WEIGHT
Total weight 146 g Weight of main unit 146 g

Depth of main product
(in mm)

60 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Height of main product
(in mm)

140 mm

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Home, Office Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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