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Słuchawki Tracer GAMEZONE
Explode V3 SKLEP KOZIENICE
RADOM
Cena brutto

45,00 zł

Cena netto

36,59 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

23952

Kod producenta

TRASLU46711

Kod EAN

5907512865613

Producent

Tracer

Opis produktu

Słuchawki Tracer GAMEZONE Explode V3 to połączenie drapieżnego gamingowego stylu z niezwykłą wygodą i wysokiej jakości mocnym
zapewniają wygodę podczas wielogodzinnego użytkowania. Tracer Explode V3 to propozycja zarówno dla wytrawnego gracze, jak i zwyk
Słuchawki Tracer Explode V3 należą do popularnej serii GAMEZONE, stworzonej specjalnie dla graczy ceniących połączenie drapieżnego
sprzętów dla graczy.

Wbudowany mikrofon
Nauszniki z przyjemnego w dotyku materiału
Duże przetworniki 40 mm
Wytrzymały, metalowy pałąk

Pełne skupienie podczas gry
Każdy użytkownik z pewnością doceni nie tylko jakość wykonania słuchawek i mocny dźwięk, jaki oferują, ale także wygodę użytkowania
gwarantują wyjątkowy komfort, abyś mógł zanurzyć się w dźwięku i grać przez długie godziny. Wygoda przez wiele godzin bez odgniece
dźwięków otoczenia i aby w pełni skupić się na rozgrywce.

Nadzoruj rozgrywkę bez przeszkód
Wbudowany mikrofon wyposażono w technologię redukcji szumów otoczenia, dzięki czemu już nic nie zakłóci Twoich rozmów z pozostał
niezwykle wyraźne. Kontroler osadzony na kablu umożliwia szybkie i precyzyjne zmiany ustawień.

Rewelacyjna jakość dźwięku
Odkryj zachwycającą jakość dźwięku, jaką oferuje zestaw gamingowy Tracer GAMEZONE Explode V3. Zamontowanie w słuchawkach duż
dźwięków. Optymalne dostrojenie pozwala cieszyć się czystszym brzmieniem i bogactwem wysokich oraz średnich tonów.

Kompatybilność z wieloma platformami
Użyte w słuchawkach Tracer popularne złącze mini-jack 3.5 mm zapewnia im wszechstronność użytkowania. Gracze korzystający z platf
wykorzystać możliwości słuchawek. Trwały, prawie 2-metrowy kabel oraz złącze min-jack 3,5 mm wraz z dodatkowym adapterem z dwo
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Producent
Kod producenta
Model
Rodzaj
Długość przewodu
Ilość kanałów
Impedancja
Mikrofon
Pasmo przenoszenia
Regulacja głośności
Średnica przetwornika
Transmisja danych
Czułość
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TRASLU46711
Explode V3
Nauszne
1,7 m
Stereo
32 Ohm
Tak
20 - 20 Hz - kHz
Tak
40 mm
Mini-jack 3.5mm
105dB+/-3dB

Rodzaj urządzenia audio

2.0

Podświetlenie

Nie

Gwarancja
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Tracer

24 miesiące

