
GXT 258W Fyru USB 4-in-1 Streaming Microphone PS5

Data de publicação: : 02-05-2021 Número do artigo: 24257
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24257
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439242577
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24257/materials

Microfone USB para transmissões 4 em 1
#24257

Microfone para transmissões premium com 4 modelos de gravação para obter o melhor desempenho em qualquer
situação

Características principais
• Ligação USB digital; funciona instantaneamente em qualquer PC

e portátil
• 4 modelos de gravação: cardioide, bidirecional, estéreo e

omnidirecional para uma gravação de áudio otimizada em
qualquer situação

• Porta para auscultadores para uma monitorização sem latência
que permite ouvir o que está a gravar em tempo real, sem
atraso

• Reprodução de áudio quente, rico e nítido para captação de voz
e instrumentos acústicos

• Perfeito para podcasts, vlogs, locuções, gravação de música ou
transmissões no YouTube, Twitch e Facebook

• Prático controlo de ganho do microfone, botões para silenciar e
controlo de volume dos auscultadores na parte da frente do
microfone

O que está na caixa
• Microfone com tripé
• Cabo USB-C para USB-A
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com porta USB
• Windows 7, 8, 10 ou Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Ou
• PS5™
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Outras cores

23465
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