Üst özellikler
ESNEK MIKROFON

AYARLANABİLİR BAŞLIK

GÜÇLÜ 50 MM SÜRÜCÜLER

KABLO UZUNLUĞU: 220 CM

AKICI RGB DÖNGÜSÜ

ALTIN KAPLAMA UÇLU USB FIŞI

RUSH ER30 için, ihtiyaç duyulmayan tüm ekstraları denize attık ve sadece oyuncuların modern bir kulaklıkta gerçekten
istedikleri şeyleri birleştirdik: net ses iletimi ile zengin bir ses, uzun oyun seansları sırasında sürekli konfor için ayarlanabilir bir uyum ve çok renkli bir vurgu içeren modern, açısal kenarlı oyun tasarımı. Tüm paket kullanıcı dostu, sezgisel
olarak erişilebilir kontroller ve tamamlayıcı bir çift tekstil kulak yastığı ile tamamlandı.

Bol Renkli Efektli Aydınlatma
Klasik RUSH tarzındaki modern tasarımın yanı sıra, serideki ilk kez, RUSH ER30 aydınlatma ile donatılmıştır. Bu, akan
bir gökkuşağı spektrumu ve ayırt edici bir vurgu sağlayan kulaklıklardaki logo içinde ve etrafında döner.

Özellikle Dengeli
Oyun Sesi
RUSH ER30'a dahil edilen 50 milimetrelik
sürücüler, yoğun oyun oynamaya karşı
özellikle dengelidir. Bunlar bas tonlarının
neredeyse fiziksel olarak hissedilebildiği
güçlü bir ses üretir.

Net Ses İletimi
Takım iletişimi söz konusu olduğunda RUSH ER30 sizi
hayal kırıklığına uğratmayacak. Esnek olarak ayarlanabilen mikrofon her zaman net ses iletimi için hazırdır.

Uzun Ömürlü Konfor

RUSH ER30, yumuşak sentetik deriden
yapılmış ayarlanabilir uyum ve kulak
pedlerine sahip bir kafa bandı sayesinde
konfor sağlar. Yılın daha sıcak zamanlarında yoğun oyun oturumları için, bir çift
nefes alabilen kumaş kulak yastığı da
dahil ettik. Kulaklığın kulak pedleri kolayca çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

Kolay Kullanım
USB bağlantısı ile RUSH ER30 sadece
“tak ve çalıştır”. 220 santimetre uzunluğunda cömertçe uzun kablo sayesinde
bu daha da rahat hale getirildi. Ayrıca, ses
seviyesi ve mikrofonun sesini kapatma
özelliği sol kulaklığın üzerine yerleştirilir
ve ayarlama için kolayca ve sezgisel
olarak erişilebilir.

Özellikler
Genel:
 Tip: Stereo Kulaklık
 Dizayn: Kulağı Çevreleyen
 Bağlantı: USB
 Aydınlatma: RGB
 Kablosuz Ağırlık: 320 g

Kulaklık Özellikleri
 Hoparlör Çapı: 50 mm
 Empedans: 32 Ω
 Frekans Tepkisi: 20 Hz - 20.000 Hz
 Duyarlılık: 109 dB ± 3 dB
 Maks. Güç: 30 mW
 Ses Kontrol

Mikrofon Özellikleri
 Yön: Çok Yönlü
 Empedans: 2,2 kΩ
 Frekans Tepkisi: 100 Hz - 10.000 Hz
 Duyarlılık: -42 dB ± 3 dB
 Esnek Mikrofon
 Mikrofon Sessizde

Kablo ve Bağlantılar
 Toplam Kablo Uzunluğu USB: 220 cm
 Altın Kaplama Konnektörler

Uyumluluk
 PC'ler/Notebook, PlayStation 4

Paket İçeriği:
 RUSH ER30
 Tekstil kulak pedleri
 El Kitabı
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