


Cabo têxtil 
trançado

Microfone 
flexível e 
destacável

Almofada do 
arco acolchoada

Almofada 
confortável

ESPECIFICAÇÕES
GERAL
 Tipo: Headset estéreo
 Design: Circumaural
 Conector: TRRS/Jack estéreo
 Controle Inline
 Peso sem cabo: 320 g

ESPECIFICAÇÕES DO FONE DE OUVIDO
 Diâmetro do alto falante: 40 mm
 Impedância: 32 Ω
 Resposta de frequência: 20 Hz - 20,000 Hz
 Sensibilidade: 103 dB ± 3 dB
 Potência máxima: 100 mW
 Controle de volume: Via controle Inline

ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE
 Direção: Unidirecional
 Impedância: 2.2 kΩ
 Resposta de frequência: 
 50 Hz - 10,000 Hz
 Sensibilidade: -40 dB ± 2 dB
 Microfone destacável
 Microfone flexível
 Microfone mudo: 
 Via controle Inline

CABO E CONECTORES
 Cabo modular
 Comprimento total do cabo 
 1x 3.5 mm Jack estéreo (TRRS): 110 cm
 Comprimento total do cabo 
 2x 3.5 mm Jack estéreo (TRRS): 255 cm
 Conectores banhados a ouro
 TRRS saída de pinos: CTIA

COMPATIBILIDADE
 PCs/Notebooks
 Tablets/Smartphones/MP3-Player/
 Notebooks (TRRS)
 PlayStation 4
 XBox One

Filtro do 
microfone de 
alta qualidade



SISTEMA DE CABO  MODULAR

Comprimento
do cabo: 110 cm

Comprimento total do cabo: 255 cm

Plug TRRS para conexão de 
tablets, Smartphones, 
MP3 Players, Notebook, 
Playstation4 e  Xbox One

Controlador embutido
com controle do volume 
e mirofone mudo

Comprimento
do cabo: 145 cm

Conectores banhado a ouro



EMBALAGEM 
RESISTENTE
Usando o estojo resistente, você pode transportar o seu 
headset Sharkoon B1 com segurança para qualquer 
lugar. Graças ao seu material robusto e resistente o 
headset está protegido contra impactos e vibrações.

Naturalmente, o uso móvel do fone de ouvido também 
foi levado em consideração, por esta razão os outros 
acessórios também têm seu próprio lugar no estojo: O 
velcro segura firmemente o microfone destacável, 
enquanto o cabo de extensão com controlador integrado 
inline se encaixa perfeitamente dentro de um bolso de 
malha no interior do estojo.



EMBALAGEM DE REMESSA
Unidade de embalagem: 5
Dimensões: 545 x 235 x 290 mm
Peso: 6.29 kg
Impostos da alfândega n.º: 85183095
País de origem: China

EMBALAGEM DE VAREJO
Dimensões: 270 x 220 x 105 mm
Peso: 1.13 g

CONTEÚDO 
DA EMBALAGEM
 B1
 Estojo rígido
 Manual

www.sharkoon.com/pt


