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• pokrętło głośności 
• wymiary mikrofonu 6×2,7 mm
• zakres częstotliwości mikrofonu 100 Hz–10 kHz
• impedancja mikrofonu 2.2 kΩ
• czułość mikrofonu -42 dB (±3) 
• długość kabla 2 m 
• czerwone podświetlenie 

  Dane techniczne:

• dźwięk stereo 2.0
• wtyczka mini-jack i USB 2.0
• impedancja 32 Ω
• maksymalna moc dźwięku 20 mW
• głośniki o średnicy 40 mm
• czułość głośników 108 dB (±3)
• zakres częstotliwości głośnika 20 Hz–20 kHz

GAMINGOWE SŁUCHAWKI HABU Z PODŚWIETLENIEM TRUE RGB

Efektowne słuchawki gamingowe
California Access™ Habu to wyjątkowe słuchawki stworzone z myślą o graczach, dla których jakość 
dźwięku ma istotne znaczenie podczas gry.

Komfort, którego oczekujesz
Słuchawki zostały wyposażone w głośniki o średnicy 40 mm z dynamiką 108 dB i szerokim pasmem 
przenoszenia, które zapewniają wysoką jakość brzmienia. Miękkie poduszki wykonane z ekoskóry 
dają uczucie komfortu i nie powodują bólu w okolicach uszu. Słuchawki są doskonale wyważone, 
a stabilny, samopozycyjny pałąk zapewnia równomierne przyleganie do głowy na całej szerokości.

Czuły, elastyczny mikrofon
Słuchawki Habu zostały wyposażone w czuły mikrofon z redukcją szumów, który można dodatkowo 
swobodnie manewrować. Wysoka jakość i krystalicznie czysty dźwięk pozwala na sprawną 
komunikację z pozostałymi graczami w rozgrywkach wieloosobowych bez niepotrzebnych zakłóceń.

Okrągłe nauszniki to komfort gry przez długie godziny
Słuchawki posiadają miękkie nauszniki z okrągłymi poduszkami, który zapewnia komfort podczas 
wielu godzin rozrywki. Samopozycyjny pałąk daje możliwość dopasowania słuchawek do każdego 
rozmiaru głowy. Dźwięk w słuchawkach można regulować pokrętłem, a swobodę ruchu zapewnia 
kabel o długości 2 metrów.

Efektowne podświetlenie
Słuchawki Boa zostały zaprojektowane w nowoczesnym designie z wykorzystaniem podświetlenia 
TrueRGB, dzięki czemu prezentują się nad wyraz efektownie podczas nocnych sesji gamingowych 
i spowodują, że będziesz je zakładać z przyjemnością!


