Lenovo™ Y Gaming Surround Sound Headset

Vtáhne vás do hry
Buďte ve středu pohlcujícího 360° zvuku celý den a noc při nonstop hraní. Lehké a odolné ušní mušle jsou
určeny pro nejlepší pohodlí ve své třídě, především díky perfektní zvukové izolaci a odnimatelnému mikrofonu
s funkcí potlačení šumu. Díky ovládání přímo na sluchátkách můžete kdykoliv upravit úroveň zvuku.

PROČ BYSTE MĚLI ZAKOUPIT LENOVO™ Y GAMING SURROUND SOUND HEADSET

Ohromující
zvuk

Dosáhněte dokonalého
360° zvuku s těmito 7.1
sluchátky. Díky ovládání
na sluchátkách si budete
moci kdykoliv upravovat
hlasitost.

WWW.LENOVO.CZ

Důraz na pohodlí
a komfort
Herní doplněk, který dokonale ladí
k počítačům Lenovo™ řady Y.
Otáčivé ušní mušle lisované
z vysoce kvalitních materiálů
poskytují ohromující komfort
a perfektní zvukovou izolaci.

Upravitelné nastavení
Software umožňuje změnit
nastavení kvality zvuku.

Lenovo™ Y Gaming Surround Sound Headset

SPECIFIKACE
VÝKON

DESIGN

KONEKTIVITA

Kompatibilita

Rozměry (V x Š x D)

Konektory

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7

Rozměry sluchátek

1 x USB 3.0

(mm)

1 x 3.5 mm audio jack

: 190 x 8 x 200

Rozměry balení
(mm) : 225 x 247 x 110

(designováno pro přenosná zařízení)

Audio
Virtuální 7.1 prostorový zvuk
Elektroakustický převodník

Hmotnost

Moving Coil Loudspeaker

Hmotnost sluchátek
Začíná na 350 g

Reproduktory
40 mm neodymový

Hmotnost balení
Začíná na 650 g
Délka kabelu

Napájení

(mm)

Přes USB 3.0
Software
K dispozici ke stažení na:
http://support.lenovo.com/us/en/
documents/ht103097

180

Materiál mušlí
Nylon
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