BOA
VIRTUAL 7.1 GAMING HEADSET CA1731 BOA
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Model

CA-1731 Boa

Sound type

virtual 7.1

Sound impedance

16 Ω

Sound max. input power

35 mW

Sound frequency range

20 Hz - 20 kHz

Speaker dimensions

50 mm

Speaker sensitivity

110 dB ± 3 dB

Cable length

2.1 m

Plug type

USB 2.0

Microphone dimensions

6 x 2.7 mm

Microphone frequency

50–100 kHz

Mic. max. input power

DC 2V

Microphone impedance

2.1 kΩ

Microphone sensitivity

-38 dB ± 3 dB

Backlight

True RGB backlight

SPECYFIKACJA
Model

CA-1731 Boa

Typ dźwięku

wirtualne 7.1

Impedancja słuchawek

16 Ω

Maks. moc wejściowa

35 mW

Zakres częstotliwości

20 Hz - 20 kHz

Śr. głośnika słuchawek

50 mm

Czułość słuchawek

110 dB ± 3 dB

Dł. kabla

2,1 m

Typ wtyczki

USB 2.0

Wymiary mikrofonu

6 x 2,7 mm

Częstotliwość mikrofonu

50–100 kHz

Maks. moc wejściowa mik. DC 2V
Impedancja mikrofonu
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2,1 kΩ

Czułość mikrofonu

-38 dB ± 3 dB

Podświetlenie

True RGB

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This device is made of high quality recyclable materials and must not be disposed of
asunsorted municipal waste. Symbol: „crossed bin” indicates that this product must not
be disposed of with household waste. Buyer is responsible for delivering used equipment
to the assembly station for disposal. Collecting and disposal of electronic equipment is
designed to protect the environment and human health.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Niniejsze urządzenie zostało wytworzone z wysokiej jakości materiałów i może zostać
poddane recyklingowi. Zużytego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Symbol: „przekreślony kosz” oznacza, że tego produktu nie wolno
wyrzucać z odpadami domowymi. Nabywca jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego
urządzenia.
do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja urządzeń elektronicznych ma na celu ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
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Manufactured in PRC

