
NATEC NGM-1407 Genesis Mikrofon Radium
100
Indeks: 36283 Producent: NATEC Kod producenta: NGM-1407

Cena: 126.76 zł

Opis

Mikrofon Genesis Radium 100
Producent: NATEC

Właściwości
Opis Mikrofon to ważne akcesorium w każdej rozgrywce online, która wymaga gry zespołowej i dobrej
komunikacji. Nie każde słuchawki dla graczy mają dobrej jakości mikrofon, a coraz częściej gracze wybierają
słuchawki bez wbudowanego mikrofonu na rzecz innych parametrów. Mikrofon Genesis Radium 100 zaspokoi
wszelkie podstawowe potrzeby w zakresie rozgrywki czy nagrywania audio i video. Niewielki rozmiar, przycisk
wyciszenia, łatwa instalacja i dobre parametry to jego główne zalety. ŁATWA INSTALACJA I WYGODNA
UŻYTKOWANIA Mikrofon Radium 100 działa na zasadzie Plug&Play, czyli nie wymaga konfiguracji ani
instalacji. Giętkie ramię, możliwość podłączenia słuchawek do wejścia mini Jack 3,5mm oraz specjalny
przycisk wyciszenia (MUTE) sprawiają, że Radium 100 jest dobrym rozwiązanie zarówno dla graczy jak i dla
streamerów. Warto też dodać, że mikrofon podłączany jest na USB, co również zwiększa jego uniwersalny
charakter. EFEKTOWNY I WIELOKIERUNKOWY Charakterystykę mikrofonu można określić, jako
wszechkierunkową, czyli odbiera on w podobny sposób dźwięki ze wszystkich kierunków. Znacznie ułatwia to
ustawienie mikrofonu, ponieważ nie wymaga precyzyjnego ustawienia na wprost użytkownika. Gracz może,
zatem swobodnie mówić w trakcie gry nawet, gdy poniosą go emocje. Długi półtorametrowy kabel w czarno
czerwonym oplocie oraz efektowne podświetlenie LED, dodają mikrofonowi charakteru, dzięki czemu będzie
się on z dumą prezentował na każdym biurku. Podświetlenie ma jeszcze jedną pożyteczną funkcję, w czasie,
gdy mikrofon jest wyciszony jest ono wygaszone dzięki temu gracz dobrze wie, kiedy mikrofon jest aktywny a
kiedy nie.
Złącza 3,5 mm minijack
Złącza 1 x USB 2.0
Impedancja 2200
Pasmo przenoszenia (min.) 50
Pasmo przenoszenia (maks.) 16000
Czułość 30
Długość przewodu 150
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Kolor (wyliczeniowy) Czerwony
Akcesoria w zestawie
Wymiary
Pozostałe parametry



Kod producenta NGM-1407

Producent Genesis

Model Radium 100

Stan Nowy

EAN 5901969417845

Parametry
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