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Over-ear USB-headset voor je pc
#24185

Comfortabele over-ear headset voor je pc met grote, zachte pads en een verstelbare hoofdband

Eigenschappen
• Comfortabele over-ear pads; zachte kussens zorgen voor

comfort, zelfs tijdens lange gesprekken
• Grote 40-mm drivers zorgen voor een heldere geluidservaring
• Verstelbare hoofdband, zodat iedereen deze headset met

gemak kan dragen
• Gemakkelijk te gebruiken via USB; je hoeft je speakers niet uit te

schakelen
• Flexibele microfoon zorgt voor heldere spraak; geweldig voor

spraakchats
• Inline-bediening waarmee je het volume kunt aanpassen

Wat zit er in de verpakking
• Headset
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8, of 7
• macOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• USB-poort
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De beslissende factor
Nu steeds meer meetings online plaatsvinden, is een
comfortabele headset belangrijk. De Trust HS-250
ondersteunt de hele dag. Door de zachte, over-ear-kussens en
de aanpasbare hoofdband, blijft de HS-250 zelfs tijdens de
langste vergadering comfortabel. Dankzij de 40mm-grote
drivers en de flexibele microfoon, is iedereen in de meeting
even goed te verstaan. En omdat duurzaamheid ook enorm
belangrijk is, wordt deze headset geleverd in een makkelijk te
openen en recyclebare verpakking. Dat scheelt waardevolle
tijd en resources, terwijl de planeet ook wordt geholpen.

Communicatie is het belangrijkst
Of het nu gaat om een gesprek met een werkgever, collega of
een vriend, iedereen moet elkaar goed kunnen horen. Dankzij
de twee grote drivers van elk 40mm voor helder stereo-geluid,
is het makkelijker om te focussen op wat er gezegd moet
worden, en niet op de andere proberen te verstaan. Daarom
zorgt de flexibele microfoon er ook voor dat elk antwoord
goed aankomt.

Zacht en comfortabel
Vergaderingen kunnen best lang duren, daarom is comfort zo
belangrijk; dat is precies waar de Trust HS-250 voor zorgt. De
grote over-ear-kussen zijn zacht en verzekeren comfort, zelfs
tijdens de langste meetings, terwijl de aanpasbare hoofdband
er voor zorgt dat iedereen deze headset gemakkelijk kan
dragen.
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Gemak
De Trust HS-250 is uitgerust met een USB-kabel van 2 meter
die voor meer dan genoeg bewegingsvrijheid zorgt. Er zit zelfs
een afstandsbediening in de kabel waar de volume en de
microfoon gemakkelijk mee bediend wordt. De USB-kabel
zorgt ervoor dat de headset werkt vanaf het moment dat het
op de pc of laptop wordt aangesloten, dus er kan binnen
no-time gewerkt worden met apps als Teams, Skype of Zoom.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

22 mm Width of main product
(in mm)

16 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 214 g

Weight of main unit 214 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Cables included Fixed on Headset

Connector type USB-A Connector style Straight

Cable style Round Cable detachable False

Cable length main cable 200 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 17000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 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 Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Sensitivity 108 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

1 %

Sound pressure level 92 dB Ear-cap contact pressure Normal

Foldable False
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INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Microphone mute, volume
control

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Home, Office Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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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 VISUAL 3 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1
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