


W ŚRODKU AKCJI

Dla wszystkich graczy, którzy chcą 
cieszyć się dobrym dźwiękiem bez 
konieczności rezygnacji z funkcji, 
mamy SKILLER SGH30. Zestaw 
słuchawkowy USB do gier z 
subtelnymi elementami RGB ma 
dynamiczne 40-milimetrowe 
głośniki i wbudowaną kartę 
dźwiękową USB, która generuje 
wirtualny dźwięk 7.1, przenosząc 
użytkownika w sam środek zdarze-
nia dźwiękowego.



NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

METALOWY PAŁĄK

ELASTYCZNY PAŁĄK W CELU LEPSZEGO
DOPASOWANIA I WIĘKSZEJ WYGODY NOSZENIA

FILTR POP

REGULOWANY MIKROFON

OŚWIETLENIE RGB

POZŁACANE STYKI

DŁUGOŚĆ KABLA: 240 cm

Połączenie USB pozwala łatwo 
podłączyć SKILLER SGH30 do 
komputera stacjonarnego lub 
notebooka i jest natychmiast 
gotowy do pracy. Elastyczny, 
pleciony kabel z oplotem o długości 
240 cm zapewnia dużą swobodę 
manewru. 



WYGODNE I STYLOWE

MIĘKKIE I WYGODNE
Każdy, kto chce spędzić godziny intensywnych sesji gry, 
przekona się, że wygodny SKILLER SGH30 jest właściwym 
wyborem. Nauszniki pokryte są miękką syntetyczną skórą, 
która delikatnie tuli się do uszu nawet po długim okresie 
noszenia. Metalowa rama zestawu zapewnia pewne trzyma-
nie, a elastyczne zawieszenie pałąka szybko dostosowuje się 
do każdego rozmiaru głowy bez ręcznej regulacji.

RÓWNIEŻ WIZUALNIE 
WYRÓŻNIONE
Subtelny design z elegancką 
metalową ramą uzupełnia 
zintegrowane oświetlenie RGB. 
Podkreśla to charakterystyczne 
S z serii SKILLER, które można 
zobaczyć na nausznikach, z 
płynną zmianą kolorów.



IDEALNIE ZRÓWNOWAŻONY DŻWIĘK

Różnorodne ustawienia brzmienia i dźwięku przestrzennego 7.1 można 
dokonać za pomocą oprogramowania do pobrania dla SKILLER SGH30. 
Do wyboru jest kilka ustawień wstępnych, które są modelowane w 
różnych środowiskach przestrzennych. Istnieje również wiele efektów, 
które są szczególnie zrównoważone w przypadku muzyki lub filmów. 
Dzięki 10-pasmowemu korektorowi można także mieszać poziomy 
środkowe, wysokie i niskie zgodnie z własnymi preferencjami.

Oprogramowanie
Pobierz pod: 
www.sharkoon.com



Ogólne
 Typ: Słuchawki Stereo
 Konstrukcja: Nauszne
 Kabel podłączeniowy: USB
 Chipset: CM108B
 Tryb Surround: Wirtualny dźwięk 7.1*
 Podświetlenie: RGB
 Waga bez kabla: 300 g

Specyfikacja Słuchawek
 Średnica membran: 40 mm
 Impedancja: 32 Ω
 Pasmo Przenoszenia: 20 Hz - 20 000 Hz
 Czułość: 92 dB ± 4 dB
 Maks. moc: 100 mW
 Regulacja głośności

* Tylko z zainstalowanym 
 oprogramowaniem 
 dla Windows

Kable i Podłączenia
 Całkowita długość kabla USB: 240 cm
 Pozłacane styki

Kompatybilność
 PC/Laptopy, PlayStation 4

Opakowanie zawiera
 SKILLER SGH30 
 Instrukcję

Specyfikacja 
Mikrofonu
 Typ mikrofonu: 
 Wielokierunkowy
 Impedancja: 2,2 kΩ
 Pasmo Przenoszenia: 
 100 Hz - 10 000 Hz
 Czułość: -56 dB ± 4 dB
 Regulowany mikrofon
 Wyciszenie mikrofonu

SPECYFIKACJA


