Herní stereo sluchátka Lenovo™ Y

Čisté výšky a ohlušující basy
Poslechněte si své soupeře, jak se plíží ve stínu s těmito herními sluchátky, která jsou nejlepší ve své
třídě. Disponují 50mm vysoce výkonnými reproduktory s neodymovými magnety. Herní stereo
sluchátka Lenovo™ Y přináší čisté výšky a ohlušující basy. Umožňují vám hrát déle díky své lehké
konstrukci a výsuvnému mikrofonu s potlačením hluku.

PROČ KOUPIT HERNÍ STEREO SLUCHÁTKA LENOVO™ Y

Stereo zvuk
v herní kvalitě

Stvořeny pro
komfort a odolnost

Tlumení okolního
hluku a skvělý
mikrofon

50mm neodymové
reproduktory přinášejí
vysoce kvalitní stereo zvuk
s polstrovanými klapkami,
aby se vytvořila vynikající
zvuková izolace pro
jedinečný herní zážitek.

Lehká konstrukce a
omyvatelné ušní klapky
s otočnými klouby o 90 °
vám přinášejí maximální
pohodlí a odolnost. Otočné
klouby chrání klapky, když
zrovna sluchátka nemáte na
sobě.

Utlumí okolní hluk pro
skvělou kvalitu zvuku a
disponují možností skrýt
mikrofon při práci nebo
poslechu hudby.
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Herní stereo sluchátka Lenovo™ Y

speCifiKACE
VÝKON

design

PŘIPOJENÍ

Kompatibilita

Rozměry

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8

mm

Konektory
1 x 3.5 mm rozhraní

: 222 x 212 x 95

Hmotnost
Začíná na 280 g

Zvuk
Stereo zvuk

Samostatný Audio Converter
Duální 3.5 mm rozhraní

Basový systém
Fine Tune Bass Curve
Reproduktor
50 mm neodymový audio
reproduktor
Ušní klapky
Otočné o 90°
Mikrofon
Výsuvný mikrofon s potlačením hluku
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