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• odpinany mikrofon 
• czułość mikrofonu 54 dB
• impedancja mikrofonu 2,2 kΩ
• długość kabla 2 m 
• poduszki z ekoskóry  

  Dane techniczne:

• wtyczka jack 3,5 mm
• impedancja 32 Ω
• dynamika głośników 108 ± 3dB
• głośniki o średnicy 53 mm
• zakres częstotliwości głośnika 20 Hz–20 kHz

GAMINGOWE SŁUCHAWKI Z ODŁĄCZALNYM MIKROFONEM

Anaconda to gamingowy headset z mikrofonem, który zapewni niezapomniane doznania 
podczas gry. Konstrukcja słuchawek skrywa w sobie przetworniki o średnicy 53 mm. Ciesz 
się doskonałą jakością dźwięku w grach oraz podczas oglądania filmów. Głęboki bas, 
szerokie pasmo przenoszenia sprawi, że rozgrywka i oglądanie filmów stanie się 
prawdziwą przyjemnością.

Daj się opleść dźwiękom muzyki w jeszcze lepszym wydaniu
Nowa wersja słuchawek Anaconda HQ, to jeszcze lepszy dźwięk i wyższy komfort 
użytkowania. Słuchawki zostały zaprojektowane dla z myślą o zrównoważonym rozkładzie 
masy i nacisku w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowania nawet przez długie 
godziny. Ulepszone, okrągłe nauszniki zostały wykonane z wyjątkowo miękkiej gąbki, 
całkowicie otulają uszy niwelując hałas pochodzący z otoczenia. Metalowy pałąk 
umieszczony w miękkiej obudowie z gąbki i tworzywa sztucznego sprawia, że nie czujesz 
niepożądanego ucisku podczas korzystania z nich nawet przez długie godziny. Solidna, 
zwarta konstrukcja zapobiega wibracjom i trzaskom podczas słuchania.

Czuły mikrofon z wyciszeniem szumów
Czuły mikrofon z wyciszaniem szumów, został umieszczony na elastycznym wysięgniku, 
dzięki czemu gracz ma możliwość płynnej regulacji i dostosowania odległości od ust.

Dostosuj do własnych potrzeb
Słuchawki Anaconda HQ możesz dostosowywać do własnych potrzeb dzięki odłączanemu 
mikrofonowi i zamienić słuchawki gamingowe w wygodne słuchawki muzyczne. Anaconda 
HQ posiada pokrętło regulacji głośności na kablu, dzięki czemu szybka regulacja poziomu 
decybeli jest jeszcze prostsza!

Wysoka jakość
Trwałość dotyczy również okablowania słuchawek. Od wyjścia z muszli, do wtyku jack 
3,5mm kabel jest chroniony grubym a jednocześnie elastycznym materiałowym oplotem. 
Dodatkowo do zestawu został dołączony rozgałęźnik na dwa wejścia jack 3,5mm.


