
Słuchawki bezprzewodowe G733 Lightspeed
Lilac 981-000890
Indeks: 123571 Producent: LOGITECH Kod producenta: 981-000890

Cena: 644.36 zł

Opis

Słuchawki bezprzewodowe G733 Lightspeed Lilac 981-
000890
Producent: Logitech

Właściwości
Opis GRAJ PO SWOJEMUNareszcie zestaw słuchawkowy, który może być tak ekspresyjny, jak Ty. G733 jest
bezprzewodowy i stworzony dla komfortu. Jest on wyposażony w dźwięk przestrzenny, filtry głosowe i
zaawansowane oświetlenie, których potrzebujesz, aby wyglądać, brzmieć i grać bardziej stylowo niż
kiedykolwiek. BEZPRZEWODOWA SWOBODATechnologia łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED zapewnia
ponad 29 godzin żywotności baterii i do 20 metrów niezawodnej bezprzewodowej swobody. Może się różnić w
zależności od użytkowania i warunków pracy na komputerze. Żywotność baterii przy głośności zestawu
słuchawkowego ustawionej na 50% i wyłączonym podświetleniu. Graj bez obawy o zaplątanie się w kabel.
Rozwiń i zanurz się w grze, muzyce, filmie, czy czymkolwiek innym. Poczuj swobodę i graj po swojemu.
ROZJAŚNIJOkoło 16,8 mln kolorów, dwie strefy dostosowania oświetlenia, aby były bardziej personalne.
Personalizuj kolory, wizualizuj swój dźwięk, integruj się ze światem gry lub po prostu zaszalej z
predefiniowanymi i niestandardowymi animacjami. Zaprogramuj to wszystko przy pomocą darmowego
oprogramowania do grania G HUB. DOSTOSOWUJ DALEJ Z AKCESORIAMIOd odwracalnych pasków do
zawieszania po osłony na mikrofon G733 jest gotowy do dostosowania do indywidualnych potrzeb dzięki
szerokiej gamie kolorowych akcesoriów. Dobieraj i dopasowuj. Odwracaj i przymocowuj. Baw się w
nieskończoność z wyborem akcesoriów sprzedawanych oddzielnie. WCIĄGAJĄCY DŹWIĘKUsłysz to wszystko
dzięki naszym własnym membranom PRO-G zaprojektowanych z myślą o precyzyjnym dźwięki w pełnym
zakresie. Zanurz się w grze bardziej niż kiedykolwiek dzięki dźwiękowi przestrzennemu nowej generacji DTS
Headphone:X 2.0. Funkcje zaawansowane, jak DTS Headphone:X 2.0, Blue VO!CE oraz LIGHTSYNC RGB nie są
dostępne na PlayStation 4. Brzmij niesamowicie i bardzo wyraźnie dzięki mikrofonowi certyfikowanemu przez
Discorda. ULTRALEKKAJedynie 278 gram, nieco ponad pół funta. Jest to waga dwóch małych
cheeseburgerów lub 250 żelków. Jest bardzo lekki, a pasek zawieszany został zaprojektowany tak, aby
odciążyć i rozłożyć ciężar, dzięki czemu można grać tak, jakby go nawet tam nie było. BAW SIĘ
KOLORAMIGranie zyskuje nowy wygląd, ponieważ Logitech G łączy w sobie najwyższej klasy technologię gier
z żywymi kolorami, świeżym stylem i niesamowitymi wibracjami. Dokończ konfigurację dzięki wysokowydajnej
myszy i klawiaturze.
Przeznaczenie (słuchawki) Gaming
Konstrukcja (słuchawki) Z muszlami nausznymi
Złącza 1 x USB 2.0
Impedancja 39
Pasmo przenoszenia (min.) 20
Pasmo przenoszenia (maks.) 20
Czułość 87.5



Marka Logitech

Model G733

Kolor fioletowy

Kod producenta 981-000890

EAN 5099206089549

Regulacja głośności tak

Rodzaj słuchawek nauszne

Konstrukcja zamknięta

Mikrofon tak

Impedancja 39

Transmisja sygnału fale radiowe

Czas pracy 29

Zasięg 20

Cechy dodatkowe Podświetlenie LED

Załączone
wyposażenie

Kabel USB-C do USB-A, Odbiornik

Materiał tworzywo sztuczne

Waga produktu 278

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

2.96

Stan Nowy

Mikrofon Na pałąku
Zasięg 20
Kolor (wyliczeniowy) Liliowy
Waga 278
Akcesoria w zestawie
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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