


MIDDEN IN DE ACTIE

Voor alle gamers die goed geluid 
willen ervaren zonder te beknibbe-
len op functies, hebben wij de 
SKILLER SGH30. De usb-gaminghe-
adset, die is voorzien van subtiele 
rgb-elementen, beschikt over 
dynamische drivers van 40 mm en 
een ingebouwde usb-geluidskaart 
die virtueel 7.1-geluid genereert en 
de gebruiker in het midden van de 
actie plaatst.



TOPEIGENSCHAPPEN

METALEN HOOFDBAND

FLEXIBELE HOOFDBAND 
VOOR OPTIMALE FITHEID EN DRAAGCOMFORT 

POP FILTER

FLEXIBELE MICROFOON

RGB-VERLICHTING

VERGULDE CONNECTOREN

KABELLENGTE: 240 cm

Dankzij de usb-verbinding is de 
SKILLER SGH30 eenvoudig aan te 
sluiten op een pc of laptop, waarna 
hij meteen klaar is voor gebruik. Het 
flexibele snoer van gevlochten 
textiel is 240 centimeter lang en 
biedt daarmee meer dan genoeg 
bewegingsruimte. 



COMFORTABEL EN STIJLVOL

ZACHT EN COMFORTABEL
Wie houdt van urenlange, intensieve gamesessies zal merken dat 
de comfortabele SKILLER SGH30 de juiste keus is. De oorkussens 
zijn bedekt met zacht synthetisch leer dat ook na langdurig 
gebruik comfortabel aanvoelt voor de oren. Dankzij het metalen 
frame blijft de headset stevig zitten, terwijl de flexibele hoofd-
bandophanging zich snel aanpast aan ieder hoofd, zonder dat de 
gebruiker deze hoeft in te stellen.

OOK EEN VISUEEL 
HOOGTEPUNT
Hij heeft een subtiel design met 
een elegant metalen frame. De 
geïntegreerde rgb-verlichting 
maakt het helemaal af. Deze 
verlichting zorgt voor een 
opvallend hoogtepunt en 
benadrukt de karakteristieke S 
van de SKILLER-serie, die op de 
oorschelpen te zien is.



PERFECT UITGEBALANCEERD GELUID

Met behulp van de downloadbare software voor de SKILLER SGH30 
kunnen allerlei dingen worden ingesteld voor het geluid en het 7.1-sur-
roundgeluid. Er zijn diverse voorinstellingen te kiezen die zijn gemodel-
leerd op verschillende omgevingstypen. Ook zijn er tal van e�ecten die 
speciaal zijn gemaakt voor muziek of films. Dankzij de 10-bands 
equalizer kun je ook de verhoudingen tussen lage, hoge en middento-
nen naar eigen smaak aanpassen.

Software
Hier downloaden:
www.sharkoon.com



Algemeen
 Type: Stereo Headset
 Design: Over-Ear
 Aansluiting: USB
 Chip: CM108B
 Surround-modus: Virtueel 7.1 geluid* 
 Verlichting: RGB
 Gewicht zonder kabel: 300 g 

Koptelefoon Specificaties
 Luidspreker diameter: 40 mm
 Impedantie: 32 Ω
 Frequentiebereik: 20 Hz - 20.000 Hz
 Gevoeligheid: 92 dB ± 4 dB
 Max. vermogen: 100 mW
 Volumeregeling

* Alleen met 
 geïnstalleerde 
 software via Windows

Kabel en Aansluitingen
 Totale kabellengte USB: 240 cm
 Vergulde connectors

Compatibiliteit
 PC's/notebooks, PlayStation 4

Inhoud verpakking
 SKILLER SGH30 
 Handleiding

Microphone 
Specifications
 Oppikpatroon: Omnidirectioneel
 Impedantie: 2,2 kΩ
 Frequentiebereik: 
 100 Hz - 10.000 Hz
 Gevoeligheid: -56 dB ± 4 dB
 Flexibele microfoon
 Microfoon Mute

SPECIFICATIES


