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Conjunto gaming 2 em 1 com auscultadores e rato
#24487

Conjunto gaming 2 em 1 com auscultadores supra-aurais multiplataforma e rato de elevada precisão e aderência

Características principais
• Auscultadores gaming com um som nítido e graves profundos

(altifalantes de 40 mm)
• Ajuste cómodo: almofadas supra-aurais macias e banda

ajustável à cabeça
• Microfone dobrável, controlo do volume em linha e silenciador

do microfone
• Cabo fixo de 1 m (consola) mais cabo de extensão de 50 cm e

cabo Y adaptador de 1 m (PC/portátil)
• Rato gaming com logótipo iluminado em alternância contínua de

cores
• Botão seletor de velocidade (600 - 4800 dpi)

O que está na caixa
• Auscultadores
• Rato
• Cabo adaptador
• Cabo de extensão

Requisitos de sistema
• Porta USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
• Ligação de 3,5 mm para auscultadores/microfone
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It takes two
Double up with the Ravius 2-in-1 Gaming Set, featuring a
comfortable over-ear headset and illuminated gaming mouse
with adjustable DPI. Who’s ready to game? You’re ready to
game.

Hear, hear
The headset’s 40mm drivers deliver clear sound and rich bass,
while a foldaway microphone with inline volume control and
microphone mute ensure you’re heard – or not.

Light speed
A speed-select button (600-4800 DPI) makes accuracy a sure
thing, plus a 1m fixed cable – with extensions for PC gamers –
offer better freedom of movement. Oh, did we mention the
mouse is illuminated?
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SIZE & WEIGHT
Total weight 450 g Weight of main unit 275 g

Depth of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

190 mm

Height of main product
(in mm)

200 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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