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Opis

Słuchawki ROG Strix GO USB-C Black
Producent: Asus

Właściwości
Opis ROG Strix Go Gamingowy zestaw słuchawkowy ROG Strix Go ze złączem USB-C i mikrofonem z redukcją
szumów wspomaganą SI, zapewnia immersyjny dźwięk podczas rozgrywki, niewiarygodny komfort
użytkowania oraz kompatybilność z komputerami PC, Macintosh, konsolami Nintendo Switch i PS4 i
urządzeniami mobilnymi Ekskluzywne hermetyczne komory oraz 40-milimetrowe przetworniki ASUS Essence
gwarantują niesamowicie bogaty w detale, czysty dźwięk, ze zoptymalizowaną głębią basów dla wyjątkowo
immersyjnych wrażeń dźwiękowych Niska waga 262 g oraz składana konstrukcja zapewniają niezrównany
komfort użytkowania, szczególnie podczas długich sesji gamingowych i korzystania z treści rozrywkowych w
drodze Wiodący w branży mikrofon z redukcją szumów wspomaganą SI gwarantuje kryształowo czystą
komunikację głosową podczas rozgrywki Złącze USB-C jest kompatybilne z konsolą Nintendo Switch w trybie
przenośnym, inteligentnymi urządzeniami, komputerami PC, konsolą PS5 Fizyczne przyciski sterowania na
każdej muszli słuchawek do wygodnej regulacji głośności, sterowania multimediami i wyciszania mikrofonu
Zoptymalizowany mikrofon posiada certyfikacje kompatybilności z oprogramowaniem Discord i TeamSpeak i
zapewnia czystą komunikację głosową Czysty głos w komunikacji i lekka, wygodna konstrukcja ROG Strix Go
to gamingowy zestaw słuchawkowy ze złączem USB-C, który obsługuje wszystkie Twoje ulubione platformy
gamingowe komputery PC, Macintosh, telefony komórkowe, konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch.
Słuchawki Strix Go są wyposażone w ekskluzywne przetworniki ASUS Essence oraz hermetyczne komory,
zapewniając niewiarygodnie bogaty w detale dźwięk z udoskonalonymi, głębokimi basami. Wszystko to
gwarantuje wyjątkowo immersyjne wrażenia dźwiękowe. Dodatkową zaletą jest wiodący w branży mikrofon z
redukcją szumów wspomaganą SI zapewniający kryształowo czysty dźwięk w komunikacji głosowej w trakcie
rozgrywki nawet przy głośnym otoczeniu na zewnątrz. Ergonomiczna i lekka konstrukcja przekłada się na
doskonały komfort użytkowania, a mechanizm składania w poziomie gwarantuje wygodną mobilność. Z takimi
rozwiązaniami Strix Go nigdy nie zmęczy Cię podczas maratonowych sesji gamingowych. Ekskluzywne
przetworniki ASUS Essence oraz komory o hermetycznej konstrukcji Ekskluzywne hermetyczne komory oraz
40-milimetrowe przetworniki ASUS Essence zapewniają niesamowicie bogaty w detale, czysty dźwięk ze
zoptymalizowaną głębią basów dla wyjątkowo immersyjnych wrażeń dźwiękowych. Mikrofon z redukcją
szumów wspomaganą SI ROG Strix Go został opracowany z zastosowaniem wiodącej w branży technologii
redukcji szumów wspomaganej SI, która zapewnia kryształowo czysty dźwięk w komunikacji wewnątrz
rozgrywki. Algorytm korzysta z ogromnej bazy danych opartej na technologii głębokiego nauczania, aby
precyzyjnie rozpoznawać i tłumić hałasy z otoczenia. W wyniku takiego rozwiązania wyciszane jest
praktycznie wszystko, od stukotu wciskanych klawiszy, aż po rozmowy w tle, co zapewnia kryształowo czystą
komunikację z Twoją drużyną podczas rozgrywki. Ten główny mikrofon typu boom jest jednokierunkowy,
można go odłączyć, a ponadto został certyfikowany przez wiodących dostawców usług komunikacyjnych, w
tym Discord i TeamSpeak. Niewielka waga i komfort mobilnego użytkowania Słuchawki ROG Strix G
charakteryzują się lekką konstrukcją o wadze zaledwie 262 g, co gwarantuje Ci niezrównany komfort
użytkowania, szczególnie podczas długich sesji gamingowych. Mechanizm składania w poziomie idealnie



Marka ASUS

Model asus rog strix go

Kod producenta 90YH02Q1-B2UA00

EAN 4718017635257

Rodzaj słuchawek nauszne

Kolor czarny

Konstrukcja inna

Mikrofon tak

Stan Nowy

sprawdza się do rozrywki w drodze i podróży. Natychmiastowe sterowanie w zasięgu ręki Kółko regulacji
głośności i przełącznik mikrofonu są umieszczone na muszli, co pozwala ci natychmiastowo zmieniać
ustawienia audio w trakcie rozgrywki. Dysponując intuicyjnymi możliwościami sterowania w zasięgu ręki,
możesz w pełni koncentrować się na grze bez ciągłego kontrolowania sprzętu. Armoury Crate Korzystając z
bogatego zestawu opcji oraz intuicyjnego sterowania w oprogramowaniu ASUS Armoury Create, możesz łatwo
dostosować swoje słuchawki ROG Strix Go do rozgrywki w Twoim stylu poczynając na ustawieniach
korektora, aż po balansowanie dźwięku. W kilka chwil stworzysz i zastosujesz profile audio do różnych gier.
Przeznaczenie (słuchawki) Muzyka
Przeznaczenie (słuchawki) Gaming
Przeznaczenie (słuchawki) Call center
Konstrukcja (słuchawki) Z muszlami nausznymi
Konstrukcja (słuchawki) Nauszne
Technologie (słuchawki) Brak
Złącza 3,5 mm combo minijack
Dźwięk (słuchawki) Stereo
Kontrola dźwięku Regulacja głośności
Impedancja 32
Pasmo przenoszenia (min.) 100
Pasmo przenoszenia (maks.) 10000
Czułość 31
Mikrofon Na pałąku
Długość przewodu 1.2
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Waga 262
Akcesoria w zestawie Przejściówka z USB-C na USB 2.0 Odłączany wysięgnik mikrofonu Skrócona instrukcja
obsługi
Pozostałe parametry Obsługa platform PC MAC PS4 PlayStation 5 Nintendo Switch

Parametry

Zdjęcia
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