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wyłączny dystrybutor:

CUSTOM GAME
Interaktywne słuchawki gamingowe

CECHY
• Zestaw słuchawkowy stereo o zamkniętej konstrukcji, 

z możliwością personalizacji, wykonany w Niemczech
• Suwaki z 4 profilami dźwięku dla różnych typów gier
• Wysokiej jakości kapsuła mikrofonu oraz umieszczony 

na kablu pilot odpowiedni do PC i konsoli
• Miękkie wkładki nauszne zapewniają przyjemne 

dopasowanie i komfort noszenia przez wiele godzin
• W zestawie odłączany kabel z pilotem, adapter 1/4” 

oraz kabel przedłużający typu Y (1,2 m), wymienne 
pokrywy nauszników

OPIS
CUSTOM GAME to idealny zestaw słuchawkowy do 
wszystkich typów gier i aplikacji multimedialnych, a także 
aplikacji VoIP. Odłączany mikrofon typu gęsia szyja zapew-
nia idealne dopasowanie i gwarantuje precyzyjną transmisję 
głosu podczas gry i telefonowania. Suwak „CUSTOM Sound 
Slider”, czyli umieszczone na nausznikach odsłaniane otwory 
bassreflex, pozwala na wybranie spośród 4 profili - od anali-
tycznego dźwięku po pełny, bogaty bas.
Umieszczony na kablu pilot zdalnego sterowania sprawia, 
że funkcje takie, jak wyciszenie mikrofonu, regulacja gło-
śności, czy tymczasowy przycisk wyciszenia są zawsze 
w zasięgu ręki. Dostarczony kabel przedłużający typu Y 
zapewnia wolność wyboru urządzenia, dzięki niemu podłą-
czysz zarówno komputer, jak i konsolę.

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
Części zamienne i akcesoria znajdziesz na stronie: 
www.beyerdynamic.com/custom
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“Custom Sound”

Pos. 4 “Heavy Bass”

Pos. 3 “Vibrant Bass”

Pos. 2 “Linear”

Pos. 1 “Light Bass”

VARIABLE BASS REFLEX SYSTEMZMIENNY SYSTEM BASS REFLEX

„Custom Sound”

Poz. 1 „Lekki bas”

Poz. 2 „Liniowy”

Poz. 3 „Żywy bas”

Poz. 4 „Intensywny bas”

SPECYFIKACJE
Słuchawki
Typ przetwornika ........................................dynamiczny
Konstrukcja ...................................................zamknięta
Pasmo przenoszenia ...................................5 – 35,000 Hz
Impedancja nominalna ...............................16 Ω
Nominalny SPL .............................................96 dB SPL 
Zniekształcenia T.H.D ................................< 0.2%
Moc wyjściowa ............................................100 mW
Rodzaj słuchawek .......................................nauszne
Tłumienie hałasu .........................................~18 dBA
Nacisk pałąka ...............................................~6.5  N
Wejście ..........................................................2 oddzielne mini jack    
............................................................             (3.5 mm) (Liniowe & mikrofon)   

Mikrofon
Typ mikrofonu ..............................................pojemnościowy (tył elektretowy)
Charakterystyka kierunkowości...............kardioidalna
Pasmo przenoszenia ...................................30 – 18,000 Hz
Długość przewodu ......................................150 mm

Ogólne
Waga bez przewodu ...................................282 g
Długość i typ przewodu ............................1.2 m z pilotem
Wejścia ..........................................................pozłacany mini stereo jack (3.5 mm),  
............................................................            1/4” adapter (6.35 mm), przedłużacz 
............................................................           z 2 oddzielnymi wtyczkami mini jack  
............................................................           (3.5 mm) (Line & Mic)  
Akcesoria......................................................odłączany kabel z pilotem,   
............................................................           przedłużacz do PC


