GXT 1323 Altus Gaming Headset - black camo (for Amazon)

#24368

Auscultadores para jogos

Auscultadores para jogos almofadados em malha, com microfone flexível e graves potentes, para PC e consolas

Características principais

• Confortáveis conchas auriculares em malha para sessões de
jogo intensas e prolongadas
• Banda ajustável à cabeça e microfone flexível
• Controlo de volume e silenciador do microfone na concha
auricular
• Som de alta qualidade com graves intensos
• Cabo entrançado em nylon de1 m com ligação de múltiplas
finalidades para consola, portátil, telemóvel e tablet
• Cabo adaptador de extensão de 1m para PC

O que está na caixa
• Auscultadores

• Cabo adaptador para PC

Requisitos de sistema

• Ligação de 3,5 mm para auscultadores e ligação de 3,5 mm para microfone
• OU ligação combinada de 3,5 mm para auscultadores/microfone
• OU gamepad de consola de jogos com ligação áudio de 3,5 mm
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Quality Soundscape
Get in the game with immersive and precise audio. The Altus
gives a high-quality sound experience, with a deep bass that
sucks you right into any game, and transports clear audio to
never miss an instruction or even the faintest sound.

Go Camo
Outfitted in a black camo design, the Altus gives that extra
edge to your gear. These headphones will make you feel
battle ready the moment you put them on.

Lightspeed Control
The control on the earcup gives you quick access to regulate
the volume of the headphones, and with the instant
microphone mute, you can easily turn off the microphone if
you don’t want to be heard. The 1m nylon braided cable with
multi-purpose connection ensures that you can connect on
any device, from console or laptop to phone or tablet. You’ve
got the power.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

210 mm

Width of main product
(in mm)

190 mm

Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight

354 g

Weight of main unit

299 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Connector type

3.5mm

Connector style

Straight

Cable style

Nylon braided

Cable detachable

False

Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 16000 Hz

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

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Detachable microphone False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Cloth material

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

5%

Ear-cap contact pressure Low

Foldable

False
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CONTROL
Remote control

No

Controls on earcap

True

Controls

Microphone mute, volume
control

LED indicators

False

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

2x 3.5mm adapter cable

PROTECTION
Waterproof

FEATURES

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Consoles

Daily use, Gaming, Listening
to music, Office
Nintendo Switch, Nintendo
Switch Lite, PS4, PS5, Xbox
One, Xbox Series X
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Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS
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